
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ČBF-OSČ 

Schůze OV ČBF-OSČ se uskutečnila v úterý 23. 8. 2022 od 1700 v Liberci, hala Kort 

Přítomni: J. Důra, J. Pastyřík, Z. Strolený, R. Šikner 
Omluven: P. Drobný 

1. Předseda přivítal přítomné. 

2. Činnost OV: 

2.1. Návrhy projektů do konce roku 2022: 

2.1.1. Trenéři – školení a semináře trenérů v Chomutově, Varnsdorfu – zpracuje P. Drobný 

2.1.2. Rozhodčí – školení a semináře rozhodčích v Děčíně, Lovosicích + mentoring mladých 
rozhodčích – zpracuje R. Šikner 

2.1.3. Minibasket – vybavení klubů (míče) – zpracuje J. Pastyřík 

2.1.4. Minicup – organizace turnajů – zpracuje J. Pastyřík 

2.1.5. Nábory do klubů – příspěvek klubům při náborech (na letáky, reklamu) – zpracuje J. Důra 

2.1.6. Zřízení a správa sociální sítí – odměna pro administrátora – zpracuje J. Důra 

2.1.7. Do 2 týdnů garanti zpracují jednotlivé projekty ke schválení OV ČBF-OSČ a následně 
budou předloženy ke schválení ČBF. 

2.2. Webové stránky oblasti – mají působit zejména informativně (soutěže, výsledky, dokumenty, 
školení, semináře). Správou webu pověřen R. Šikner, který zaktualizuje stránky (sjednocení 
fontů, smazání starých informací a dokumentů). 

2.3. Sociální sítě oblasti - propagace oblasti a klubů zejména přes sociální sítě, kde by se příspěvky 
sdílely. 

2.4. Podepsaná smlouva s Ústeckým krajem, proběhne vyúčtování této smlouvy. 

3. STK: 

3.1. OV schválil složení STK: předseda J. Šedivý, členové O. Beneš, J. Kout, P. Soldon, Z. Strolený  

3.2. Představen přehled soutěží, došlo k přelosování a úpravám v některých kategoriích.  

4. Rozhodčí: 

4.1. Termín školení rozhodčích 3. – 4. 9. 2022, přihlásilo se 19 zájemců. 

4.2. Krajský seminář v sobotu 10. 9. 2022. Do nové sezóny se přihlásilo 29 rozhodčích (bez 
nováčků). 

4.3. Osobně byli osloveni rozhodčí, kteří v minulých sezónách ukončili činnost. Nepodařilo se však 
nikoho z nich přesvědčit. U mladých hlavním důvodem chování diváků, trenérů, pískání je 
neuspokojuje. U starších rozhodčích pracovní, rodinné a zdravotní důvody. 

4.4. Došlo k navýšení odměn u NRL o 100 Kč/utkání/rozhodčího, stále bez příplatku za všední den. 

4.5. Do další sezóny naplánovat krajský seminář společný s trenéry – výklad pravidel, mechanika, 
videa 

4.6. Představen projekt „Mentoringu rozhodčích“ – budou rozeslány členům OV podrobnější 
informace. 



 

 

 

5. TMK: 

5.1. Na členy TMK projevili zájem P. Drobný, D. Hušek, J. Fiala. Zatím je přihlašování dalších členů  
otevřeno, na další schůzi OV rozhodne. 

5.2. TMK vytvoří návod pro konání školení a seminářů trenérů v rámci oblasti (za jakých podmínek 
se může akce konat). 

5.3. Školení trenérů TB II (a TVB) v oblasti, plánované termíny 16. - 18. 9. a 30. 9. - 2. 10. 2022, 
budou v dohledné době zaslané bližší informace na kluby. 

6. Různé a diskuze: 

6.1. Diskuze k situaci ohledně ČAMB. 

 

 

Zapsal:   Roman Šikner – člen OV ČBF-OSČ 

Schválil:  Jakub Důra – předseda OV ČBF-OSČ 

  


