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Zápis z jednání OV ČBF SeČ 
Liberec, 15.1.2015 

 
přítomen: D. Matuška, O. Beneš, J. Důra, R. Šikner, J. Skokan, J. Šedivý 
zástupci klubů přítomni: Bižuterie Jablonec n.N., Lokomotiva Liberec, TJ Turnov, Kondoři Liberec  
 

Společná část s kluby 
 

1) Přivítaní, úvod, budoucnost oblastí. Informace o KBDM – materiál schválený VV ČBF + 
pochybnosti o dodržování všemi oblastmi plán soutěží U14 a U15 (regionální „divize“) 

 
2) Jablonec n.N. (Ing. J. Čmejrek, Ing. S. Císař): 

Obsazení všech kategorií dívek od U13 výše, k tomu účast na „Šmoulince“ U11. Mužská složka 
pouze v Pojizerské neregistrované soutěži, mladé ročníky do Kondorů Liberec. 
Koncem března je v plánu trenérský seminář v Jablonci – kvitování každého návrhu a 
informace o dalších seminářích v oblasti. 
Neúčast v soutěžích SeČ – bližší vzdálenosti a lepší obsazenost soutěží ve Východočeské 
oblasti. 
Sportovní gymnázium – sport.půltřída – letos první maturantky. Pro absolventy automaticky 
tr.licence C. Plnění úvazku (3 místa / ročník) vs. kvalita studentek – problém. J. Čmejrek trenér 
/ vyučující. Spolupráce s jinými městy – problém (vč.studování na sport.gymnáziu). Nábor – 
problém. Trenéři z bývalých hráčů – problematické. 

 
3) Lokomotiva Liberec (Ing. P.Richtr): 

Trenérské obsazení – zájemci vs. kvalita 
Nábory (MŠ, družiny, kroužky), ale děti končí. 
Bez mužské složky, tím pádem nejsou trenéři ani rozhodčí. 
Slabší výkonnost poslední dobou (nižší soutěže, méně početná družstva). 
Obsazené: přípravka, U11, U13, U15 a U17+U19. 
Návrh kooptace P.Richtra do TMK 
 

4) Kondoři Liberec (J.Pastýřík): 
Slabá podpora od města.  
Povzdech nad zneužíváním výjimek v soutěžích OP. 
Obsazenost: 5-6 přípravek, kroužky (vč. Smržovky, Frýdlantu, Turnova). 
Soutěž ZŠ – 4 turnaje po 8 týmech ZŠ. 
5 trenérů. 

 
5) TJ Turnov (T.Bevilaqua): 

2 týmy mládeže. Nedostatek trenérů. Přípravka (ve spolupráci s Kondory) 18 dětí roč.2007-
2003. 
Finance problém, celk.rozpočet cca 150 tis. 
Turnaje Přípravek. Basktebalová část sportovní třídy! 
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6) Informace o fungování ve Vých. Čechách 
Společné losování oblastních soutěží – pokutovaná neúčast klubu. 
Výjimky povolují jen 3 hráče na soupisce, musí být označení (tkaničky, stuha), max. 1 výjimka 
na hřišti…(možná). Výjimky nesmí být na jiné soupisce. Vše si odhlasují kluby na losování. 
Do Vánoc se hraje bez povinného střídání, poté podle platných pravidel… 
 

7) Střípky, závěry, návrhy 
- Návrh (Kondorů) – přejít na turnajový systém namísto polského u kategorií U12 a U13 
(nesetkání 2x se stejným soupeřem, vyšší atraktivita a rozmanitost, zkušenost z letošní ZČ 
U13) 
- Krouzky.cz – zajímavý portál, možnost zaslání žádosti.. 
- neprošel návrh 3.hodiny tělesné výchovy, ale plán na podporu externích trenérů placených 
z MŠMT (ČUS x Chládek) – volejbal a floorbal také.. 
 

 
Samostatné jednání OV 
 
A) Soutěže 

Dotaz na ČBF ohledně pochybnosti o dodržování všemi oblastmi plán soutěží U14 a U15 
(regionální „divize“), viz. návrh KBDM schválený VV ČBF.  
Další témata – postupový klíč, U17 a U19 budou tedy také (doporučení KBDM), technické 
zajištění (spojené se zavedením i v kat. U17 a U19), termíny vyhlášení, atd. 
Úkol: Jan Šedivý poptá příslušné zaměstnance ČBF (termín ?) 
 

B) Ideová konference basketbalu – plán koncem března. 
 

C) Kvalifikace minižáků 
Pořádání kvalifikace bue na účet pořadatele (vč. Stolku, atd.) 
Účastníci se rovnoměrně podělí o náklady na rozhodčí 
 

D) Delegace rozhodčích SeČ na soutěže StČ 
Všichni zúčastnění vyčerpají všechny možnosti při řešení nastalého problému (dosud 2 
v sezóně). 
Priority v delegacích budou voleny citlivě.  
Kluby se v případě návrhu řešení mají ozvat! 
Sudí budou aktivní při nabízení svých možností (změny blokací, atp.) 
Úkol: Jakub Důra dopis pro kluby (termín 10.2.), Jan Šedivý „převede“ zmiňovanou částku na 
podúčet ČABRu 
 

E) Chování rodičů na utkáních mládeže 
Složitá problematika, je třeba spojit síly a apelovat: 
- OV apeluje na kluby vyvinout v tomto směru úsilí pro zlepšení situace, zároveň doporučuje 



ČBF – Oblast Severní Čechy, evidenční číslo ČBF 06 
Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 22709061 

www.sevcbf.cz 

 

www.cbf.cz 

ČABR a TMK apelovat v rámci svých kompetencí  
- TMK apelovat na trenéry ke zvýšené komunikaci s rodiči ohledně sportovního chování 
- ČABR apelovat na rozhodčí k vědění o možnostech k řešení situací a jejich využívání   
Úkol: Jakub Důra dopis pro kluby (termín 10.2., viz. bod D)) 
 

F) Krajské výběry LODM 2015 
OV podal žádost o podporu na ÚK, vše bude dořešeno dle výše schválených dotací, předběžné 
rozpočty jsou komponovány na ideální podporu 
 

G) Podpisy 
OV pověřuje sekretáře J.Šedivého ke schvalování platebních příkazů ČBF-SeČ. 
 

 
 
Zapsal: Jakub Důra 


