
Zápis ze schůze OV ČBF-SeČ konané 29. 5.2017 v Děčíně 

 

přítomni: David Matuška, Jakub Důra, Roman Šikner, Otakar Beneš – členové OV 

Jan Šedivý – sekretář/předseda STK 

Omluven: Jan Skokan (měl odpolední u drtičky) 

…………………………………………………………………….. 

ČABR – na školení rozhodčích, které se uskuteční 17.-18. června  je přihlášeno 14 

uchazečů o rozhodcovskou licenci. OV vyslovuje dík BK Děčín za zajištění prostor. 

 

ČABT – školení trenérů licencí „C“ probíhá v Liberci za účasti 30ti účastníků. I. část 

proběhla pá 26.5. – ne 28.5.2017  a II.část so 3.6. – ne 4.6.2017. OV vyslovuje dík BA LYNX 

Liberec za zajištění prostor. 

 

Pro turnaje regionálních výběrů stanovil OV cestovné na proplacení cesty hromadnou 

dopravou nebo dvou aut pro každé družstvo, a to 5,- Kč/km pro vozidlo 7mi a více místné, 

jinak 4,- Kč/km pro vozidlo s méně místy. OV opětovně připomíná vedoucím regionálních 

výběrů, že pro vyúčtování dotace KÚ je nezbytně nutné uchovávat originály faktur a účtů.  

OV stanovil předpokládaný termín VH oblasti, a to na čtvrtek 14. 9. 2017 od 18:00 

v Ústí n.L. Termín, bude potvrzen do konce června. Kluby připraví náměty a podklady pro 

program a projednávání VH.  

Oblastní soutěže jsou již vyhlášeny. Závazné přihlášky, spolu s dokladem o zaplacení 

startovného a kauce, musí kluby odeslat předsedovi STK ČBF-SeČ nejpozději do 15. června 

2017. OV prošel spolu s předsedou STK velmi pečlivě připravovaný Rozpis soutěží pro 

sezónu 2017-2018, který bude definitivně schválen po obdržení všech přihlášek a přidělení 

řízení NRS od STK ČBF do oblastí.  

OV akceptoval návrh předsedy STK pokračovat v soutěžích minižactva formou 

Otevřená soutěž–s výjimkami / Oblastní přebor-čistá družstva tak, jak se osvědčilo v minulé 

sezóně, což zajistilo přece jenom větší počet družstev v jednotlivých soutěžích a zkvalitnilo 

zápasy, což je přínosem především pro týmy reprezentující následně oblast v republikových 

soutěžích. 

 

 

zapsal: Jan Šedivý 

 

v Děčíně 29.1.2017                                  David Matuška – předseda OV ČBF-SeČ              

 


