Zápis z 16. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 8. 3. 2012
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Švarc, Matějček, Ing. Kyjovský, Ing. Čeněk, Ing. Buršík, Ing.
Kukla - Benda
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
Trvá úkol 15 4) e) (plnění podmínek rozhodčích)
2) Pokuty za chybějící trenéry
Internetové vysvětlení podalo družstva Dobřichovic STK. Dobřichovice mají na soupisce
trenéra, který však nebyl na soupisku dopsán elektronickou formou – dořeší STK na příští
schůzi.
Odvolání se všemi náležitostmi podala TJ EMĚ Mělník. Z dokladů zaslaných k odvolání
je zřejmé, že oběma trenérům EMĚ Mělník byly trenérské licence prodlouženy, byť po
15. 12. 2011. Vzhledem ke skutečnosti, že cílem opatření bylo zajištění vedení družstev
kvalifikovanými trenéry, odvolání se vyhovuje, zaplacený vklad se vrací v plné výši a
pokuta uložená TJ EMĚ se promíjí.
3) Problematika soutěží mini
Veškeré soutěže mini byly letos hrány podle nového modelu, ke kterému až do zahájení
kvalifikací o národní finále nebyly připomínky. Vše bude vyhodnoceno po skončení
sezóny. Do kvalifikací se mohla přihlásit všechny družstva Stč kraje, i ta, která nehrála
základní nepostupová kola (hrálo se za jiných podmínek). Výbor akceptuje připomínku
Mělníka a Slaného, že není vhodné, aby vítěz kvalifikace současně získával i titul
přeborníka kraje a rozhodl, že od příští sezony nebudou v soutěžích mini, která nekončí
mistrovstvím ČR, vyhlašováni ani přeborníci kraje. Připomínky k systému kvalifikací
(opět Mělník a Slaný) výbor odmítá, kvalifikace byly schváleny v obvyklé formě, nikdo
nebyl protěžován při zařazení družstev do skupin, termínová listina byla udělána tak, aby
to nikomu nekolidovalo s jarními prázdninami. Výbor vyslovuje politování nad
odhlášením U 12 EMĚ Mělník (hromadný přestup do Roudnice) a ukládá KM, aby
zajistila dohrání všech kvalifikací podle schválených rozpisů včetně povinného hraní na
nižší koše (Beroun).
Další pořad mini pro družstva, která se nepřihlásila do kvalifikace o postup do národního
finále, nebude pro malý počet zájemců organizován.
4) Soutěže
a) Zpráva STK o dosavadním průběhu soutěží vzata na vědomí
b) Medaile a poháry zajistí F. Tvrz, diplomy P. Buršík
c) Bylo rozhodnuto, že přeborníkům oblasti Stč bude poskytnuta finanční odměna –
detaily budou dohodnuty příště
5) Disciplinární komise
Od minulé schůze uloženy tresty zákazu činnosti na 3 utkání nepodmíněně hráčům AŠ
MB C Červinka Vojtěch a Helmich Petr.
6) Komise rozhodčích
Průběžná informace vzata na vědomí, výbor doufá, že KR zintenzivní nábor kandidátů na
školení rozhodčích III. třidy.

7) Trenérská rada
Dle telefonické informace dosud přihlášeno na školení trenérů 5 uchazečů.
8) Hospodářské záležitosti
a) Příspěvek z prostředků Stč ČBF všem mládežnických družstvům v kraje U 15 a
mladších byl zaslán koncem minulého roku všem zájemcům – výbor bere
s uspokojením na vědomí.
b) Byl schválen vyrovnaný návrh rozpočtu Stč ČBF na rok 2012
c) Byla schválena odměna ve výši 3.000,-- Kč hrubého Ing. Kuklovi zejména za splněné
úkoly pod body a) a b) tohoto článku
9) Různé
Žádost S. MB o prominutí pokuty za odhlášení družstva ze soutěže nebyla projednávána –
neměla náležitosti dle SŘB.
Příští schůze bude obeslána pozvánkami – předpoklad polovina dubna
Zapsal: dr. Schödlbauer

