Zápis ze 14. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 1. 12. 2011
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Švarc, Ing. Kukla, Matějček, Ing. Kyjovský, Ing. Čeněk –
Benda + členové STK
Omluven: Ing. Buršík
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu – vše splněno
2) Soutěže
a) Zpráva STK o dosavadním průběhu soutěží vzata na vědomí
b) Výbor vzal na vědomí, že STK zrušila rozhodnutí č. 8 týkající se skreče utkání
v kategorii starších minižákyň Benešov – Beroun s tím, že nesehraná utkání musí být
sehrána v termínu po vzájemné dohodě do konce základní části
c) Široce diskutována otázka tělocvičen v Čelákovicích, školní tělocvičně ve Slaném i
v TZ Rakovník a v nafukovací hale Sparty, kde dle informace STK chybí digitální
měření času a digitální měření 24 vteřin. Výbor dospěl k závěru, že trvání na
podmínce digitálního měření času a 24 vteřin v těchto tělocvičnách, kde se vesměs
hrají nejnižší krajské soutěže, by bylo neúměrně přísné a souhlasí s tím, aby se
v těchto tělocvičnách i nadále hrály soutěže řízené Stč ČBF. Musí však být dodrženo
měření 24 vteřin náhradním způsobem (viz čl. 2.12 Rozpisu). Klubům, kterých se to
týká, sdělí STK, rozhodčí uvědomí Stč ČABR.
3) Disciplinární komise
Informace DK o uložených trestech vzata na vědomí (Kladno U 13 pokuta 200,-- Kč,
Němeček – Sadská zastavení činnosti na 4 utkání nepodmíněně, Peterka – Beroun ZVF na
4 utkání nepodmíněně).
4) Komise rozhodčích
Výbor vzal na vědomí informaci o náhradních resp. opravných testech rozhodčích
Engelmaierové, Tomana a Fejfara. Výbor připomíná KR, že po Novém roce by měl
vyhlášen kurz rozhodčích III. třídy a apeluje na KR, aby tentokrát kurs uskutečnila.
V případě malého počtu zájemců z Stč možnost školení s jinou oblastí resp. těmto
kandidátům umožnit školení v jiné oblasti, která bude kurs pořádat.
5) Výbor schvaluje podmínky kvalifikací o účast v národním finále mladších a nejmladších
mini zpracované komisí mládeže a pověřuje komisi mládeže přípravou rozpisu těchto
kvalifikací i následným řízením těchto soutěží
6) Výbor se zabýval otázkou plnění čl. 6 podmínek – pro každé družstvo trenér minimálně
s licencí C a rozhodl, že:
a) Přestupky v této oblasti za podzimní část sezóny nebudou postihovány, všem, kteří
mají prošlou licenci je umožněno, aby se zúčastnili doškolovacího semináře trenérů
v Č. Brodě 15. 12.2011
b) Družstvům KP I, KP II a KP žen, kteří po termínu doškolení nebudou splňovat
podmínku kvalifikovaného trenéra, bude vyměřena jednorázová pokuta 2.000,-- Kč.
c) Družstvům v ostatních soutěžích, jejichž trenéři mají k současnému datu prošlou
licenci a kteří se nezúčastní doškolovacího semináře, bude vyměřena jednorázová
pokuta ve výši 1.000,-- Kč.

d) Družstvům mládeže, které vedou trenérsky nekvalifikované osoby, bude uložena
vratná kauce ve výši 1.000,-- Kč, která bude vrácena v případě, že se dotyčná osoba
zúčastní a úspěšně absolvuje školení trenérů III. třídy, které na jaře uspořádá TR Stč.
7) Hospodářské záležitosti
a) Výbor odsouhlasil poskytnutí příspěvku z prostředků Stč ČBF všem družstvům
mládeže z Stč U15 a mladších, bez ohledu, zda hrají soutěže ČBF nebo soutěže
kraje ve výši 2.000,-- Kč na jedno družstvo. Příspěvek nebude poskytnut klubům,
které jsou financovány ČBF z jiných prostředků (TSM, sportovní třídy a pod). Částky
budou klubům zaslány na základě faktur, které kluby Stč ČBF zašlou. Detaily i výše
částky jednotlivým klubům budou sděleny klubům samostatným mailem.
b) Byla schválena odměna ve výši 3.000,-- Kč hrubého členům STK za činnost spojenou
s vedením soutěží v podzimní části soutěží i za zpracovávání technických zápisů
c) Byla schválena odměna ve výši 5.000,-- Kč hrubého M. Švarcovi za sekretářskou
činnost v podzimní části soutěží
Příští schůze bude obeslána pozvánkami – předpoklad začátek února
Zapsal: dr. Schödlbauer

