
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ČBF-OSČ 

Schůze OV ČBF-OSČ se uskutečnila v úterý 29. 11. 2022 od 1530 v Děčíně, ARMEX Sportcentrum 

Přítomni: P. Drobný, J. Důra, J. Pastyřík, Z. Strolený, R. Šikner 
Hosté:  J. Šedivý – předseda STK ČBF-OSČ 

1. Předseda přivítal přítomné. 

2. Činnost OV: 

2.1. Poslány na ČBF dokumenty k zápisu do rejstříkového soudu (OV + DOR). Dotáhnout s ČBF 
zápis do rejstříkového soudu – termín do 15. 12. 2022. 

2.2. Telefonní čísla od ČBF – využíváme předseda STK-OSČ a delegační ČABR-seČ. Případné další 
číslo v řešení. 

2.3. Informace od stavu financí od federace do oblasti:  

2.3.1. 1.část (ze 2 mil. Kč) na provoz podle počtu týmů – my fakturujeme vůči ČBF + prvotní 
dokumenty (uznatelné výdaje) – provozní výdaje (OON, cestovné, příspěvky klubům). 

2.3.2. 2.část (ze 3 mil. Kč) na projekty podle stejného klíče – my fakturujeme vůči ČBF + prvotní 
doklady (uznatelné výdaje) – školení a seminář rozhodčích, nákup míče vel. 4, dresy pro 
regionální výběry (dívky, chlapci UL + LK), příspěvky na miniturnaje. 

2.4. Odměny pro členy STK ČBF-OSČ, DK STK ČBF-OSČ a DOR – schváleno dle návrhu. 

2.5. Odměny pro 2. asistenty regionálních výběrů U14 – schváleno dle návrhu (hlavního trenéra a 
1. asistenta platí ČBF). 

2.6. OV ČBF-OSČ schvaluje příspěvek 1 500 Kč/na mládežnické týmy OP a NRL. Vyplaceno bude 
v průběhu prosince 2022 na účty klubů. Hlasování: 5:0:0. 

3. STK: 

3.1. Výjimky z Rozpisu soutěží STK ČBF-OSČ – kluby nerespektují nastavení (podmínky) výjimek 
(neoznačení na soupisce, neoznačení za zápise, neoznačení hráčů, hráči na hřišti). V případě 
porušení podmínek výjimek bude STK ČBF-OSČ udělovat tresty. 

4. Rozhodčí: 

4.1. Klubům rozeslána informace ohledně delegací a „zajistí pořadatel“ – mírné zlepšení, kluby se 
snaží pomoci s obsazením utkání. 

4.2. Rozjel se projekt „Mentoring mladých rozhodčích“ – zatím jezdí R. Šikner, postupně bude 
zapojen T. Mašek a J. Hendrych. 

4.3. V sobotu 17. 12. 2022 se uskuteční ve Varnsdorfu školení rozhodčích 4. třídy (tzv. „laiků“). 

4.4. VV ČABR-seČ je schopen kdykoliv udělat školení rozhodčích 3. třídy. 

5. TMK: 

5.1. Turnaje regionálních výběrů – dle požadavku ČBF bude cestovné hrazeno z prostředků oblastí 
konané 16. - 18. 12. 2022 Brandýs nad Labem (chlapci) a Hradec Králové (dívky). Cena za km 
u 5-mistného 4,50 Kč/km, u 7- a vícemístného 6,00 Kč/km. 

5.2. Regionální trenér dívek – vypsání VŘ, oslovení v klubech oblasti, termín do 15. 12. 2022. 

6. Různé a diskuze: 

6.1. Návrh na změnu odměňování rozhodčích – vyškolený rozhodčí větší odměnu než „laik“. 



 

 

 

6.2. Pokusit se udržet mladé rozhodčí u pískání s pomocí klubů (trenéři, diváci), působit na jejich 
chování vůči rozhodčím. Více používat projekt mentoringu mladých rozhodčích – obsadit 
mentory více utkání. 

 

Schůze ukončena v 1845. 

 

Příští schůze 17. 1. 2023 v 16 hodin. 

 

Zapsal:   Roman Šikner – člen OV ČBF-OSČ 

Schválil:  Jakub Důra – předseda OV ČBF-OSČ 


