Zápis z 15. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 26. 1. 2012
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Švarc, Matějček, Ing. Kyjovský, Ing. Čeněk, Ing. Buršík –
Benda
Omluven: Ing. Kukla,
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
14.6. Informace STK, že za neplnění podmínek trenérů budou uděleny pokuty vzata na
vědomí ( Mělník a Kolín B – oba KP I, Příbram – KP II, Dobřichovice – ženy – vesměs
2.000,-- Kč, Kostelec – mini, Mělník - U 15, Mělník – U 12 vesměs 1.000,-- Kč)
2) Soutěže
a) Zpráva STK o dosavadním průběhu soutěží vzata na vědomí, až na dohrávku Kralupy
B – K. Dvůr dohrána základní část KP II, dohrána i základní část U 19, další pořad
bude zveřejněn v nejbližších dnech.
b) Z KP II se odhlásila družstva S. Mladá Boleslav i Tn Kostelec, v důsledku toho
schválena změna hracího systému o pořadí na 9-11 místě
c) Z KP U 13 se odhlašuje po skončení základní části družstvo Mělníka
d) Informace o stížnosti na výkon rozhodčích při KP žen v Lounech vzata na vědomí,
vzhledem ke skutečnosti, že družstvo Loun je jedním za kandidátů na vítězství v KP
žen výbor ukládá komisi rozhodčích, aby od příštího dvojkola zajišťovala delegaci na
KP žen v Lounech rozhodčími Stč.
e) STK žádá KR o přehled družstev, které neplní podmínku rozhodčích – STK dodá do
10ti dnů delegační referent
3) Disciplinární komise
Od minulé schůze nebyl řešen řádný případ
4) Komise rozhodčích
a) Výbor vzal na vědomí informaci o zařazení rozhodčích Mareše J., Kostolné a Tesárka
do adresáře rozhodčích.
b) Výbor bere na vědomí, že školení rozhodčích III. třídy se uskuteční společně s VČ při
tradičním turnaji mládeže v Brandýse a ukládá KR urychleně zpracovat informací na
oddíly a přihlášku na školení.
5) Komise mládeže
Výbor schválil systém kvalifikací mladších mini o účast na republikových akcích včetně
termínové listiny a ukládá komisi mládeže ve spolupráci s Ing. Švarcem vše včetně pořadu
utkání zveřejnit na internetových stránkách Stč.
6) Hospodářské záležitosti
Pro omluvenou neúčast ing. Kukly bude řešeno na příští schůzi
7) Různé
Byla zamítnuta žádost S. Kutná Hora o umožnění startu v tělocvičně Tyršova 236 pro
event. zápasy play-off KP I s tím, že není námitek, aby K. Hora v této tělocvičně event.
zápasy play-off KP I hrála se soupeři po vzájemné dohodě. Pro případ, že nedojde
k dohodě, musí K. Hora domácí zápasy play-off sehrát ve vzdálenosti do70 km od K.
Hory v Stč včetně hl. města Prahy respektive ve vzdálenosti do 50 km od K. Hory v jiném

kraji. Každá tělocvična neschválená v soutěžích Stč pro KP I podléhá schválení STK Stč
ČBF.
Příští schůze bude obeslána pozvánkami – předpoklad konec února-začátek března
Zapsal: dr. Schödlbauer

