
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2020/2021, která se konala 

8.9.2020 

Přítomni: F. Chmela, Mgr. B. Žánová, , Ing. P. Čeněk, L. Fric, Ing. T.Benda, Ing. D.Kuruzc 

Projednáváno: 

1) Zahájení 

2) Návštěva Z.Břízy – poskytnutí informací 

3) Kontrola úkolů – plnění 

4) STK - Rozpis soutěží – změny v organizaci 

5) Soutěže 

6) Covid – 19 – opatření 

7) Zpráva ze školení rozhodčích a VH 

8) různé 

ad 2. 

Z.Bříza navštívil jednání jako zástupce ČBF. 

Výbor se shodl, že by podobná setkání pomohla k lepší komunikaci a informovanosti 

jednotlivých oblastí. 

ad 3. 

F.Chmela – kontrola výsledovky a účetnictví. Splněno. 

- Výbor se shodl na tom, že není nutné v pokladně uchovávat větší obnos, pověřil předsedu ke 

komunikaci s účetní a přesunem financí na účet. 

F. Chmela – dotaz na snížení poplatků v bance. Splněno. Poplatky budou sníženy. 

T.Benda – kontrola poplatků a chybějících pokut – splněno. Vyrovnáno až na 2 případy, 

v řešení. Úkol trvá. 

ad 4.5. 

STK – řízení soutěží. 

- Upozornění na chybné platby – Slovanka, Nehvizdy. Výbor se shodl na tom, že bude 

kontaktován oblastní metodik a vyzván k součinnosti a pomoci klubu v Nehvizdech 

s organizačními záležitostmi v souvislosti se začátkem soutěží. 

- Soutěže žen – Výbor projednal organizaci soutěže žen a rozhodl hrát soutěž čtyřkolově 

vzhledem k malému počtu účastníků. 

- V současné době je problém s hlášenkami, které nechodí na mail soupeřům. Problém je 

v řešení, chyba je na straně Lerisu. Kluby by měly sledovat prozatím časy i na stránkách 

soutěží do vyřešení obtíží. 

- KVALIFIKACE MINI – přihlášky i se zaplacením poplatku 1500,-Kč za družstvo je 

třeba zaslat do konce září na adresu lubosfric@seznam.cz 

- Kvalifikace bude probíhat v kategoriích U11,12,13 chlapci a dívky a U11 mix 

ad 6. 

Covid – 19 – opatření 

mailto:lubosfric@seznam.cz


- ČBF vydalo doporučení k postupu při výskytu Covid-19 (příloha 1.) 

- Výbor upozorňuje kluby na nutnost čestného prohlášení k bezinfekčnosti před 

1.zápasem  

- Výbor kromě doporučení v příloze zápisu doporučuje navíc ještě během přestávek 

v zápase desinfikovat míč 

- Diváci v tělocvičnách bez hlediště poblíž hrací plochy by měli být vybaveni 

rouškami 

- Přeložení zápasu z důvodu karantény nebude finančně penalizováno 

- V případě umístění jednoho nebo dvou klubů do karantény odehrají ostatní svoje zápasy 

normálně a je možné, že dojde k aktuálnímu přelosování 

ad 7. 

Zpráva ze školení rozhodčích a VH 

- Vyškoleno 10 nových rozhodčích 

- Aktivních zapsáno 56 

- V průběhu školení bylo předáno ocenění J.Matějčkovi za 50let působení v roli 

rozhodčího.  

- VH – zvoleno nové předsednictvo, na předsedu původně přihlášeni 2 kandidáti, jeden 

se před volbou vzdal kandidatury 

Nové předsednictvo: 

Předsedkyně – L.Peterková 

Místopředseda – J.Hošek 

Členové – J.Veselý, J.Pazourek 

Delegace – T.Benda 

 

- Na příští schůzi bude přizvána předsedkyně s vizí rozvoje výchovy rozhodčích v kraji 

 

ad 8. 

 

- Návrh T.Bendy na úpravu plateb za rozhodování NRG soutěží: 

- NGR U15 – 300,-Kč, U17 – 500,-Kč,  U19 – 500,-Kč 

- Výbor s návrhem souhlasil i přesto, že v jiných oblastech jsou rozhodčí v těchto 

soutěžích honorováni méně. Zástupce kraje navrhoval úpravu i na celostátní úrovni, ale 

ke změnám nedošlo.   

- Hlášenky – upozorňujeme kluby, že je nutné hlášenku poslat 10dní předem, nejpozději 

do čtvrtka 12hod předešlého týdne. 

 


