Zápis z 2. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 9. 9. 2010
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Buršík, Ing. Čeněk, Ing. Kukla, Matějček, Kvasný,
Vondráček, Ing. Kubíček
Projednávané otázky:
1) Příprava soutěží:
a) Výbor schválil rozpis soutěží řízených STK Stč ČBF s tím, že proti verzi připravené
ke zveřejnění na internetu schválil změnu ohledně článku 2.13 – Odměny rozhodčích,
kde byla navýšena odměna za zápasy KP I mužů na 450,-- Kč a za zápasy KP II a KP
žen je stanovena odměna 350,-- Kč – nutno upravit internetový rozpis
b) Postupy a sestupy
Byl schválen postupový a sestupový klíč pro sezónu 2010-2011 s tím, že současně
bylo rozhodnuto, že družstva jiných oblastí, která hrají soutěže Stč a nehrají stejnou
soutěž ve vlastní oblasti, startují v soutěžích Stč s právem postupu (Louny ženy). Pro
soutěže mini bude určen postupující z Stč z nejlepších družstev Stč.
c) Překládání zápasů bude schvalovat a náhradní termíny stanovovat předseda STK,
pokud nedojde s T. Kvasným k jiné dohodě
d) Složení STK: Ing. Buršík, předseda, Kvasný, Ing. Kyjovský, Pokorný (K.Hora),Veselý
(Kladno)
e) Od příští sezóny bude v souvislosti s novým lajnováním hřišť u KP I upraven
minimální rozměr tělocvičny – výbor bere na vědomí
2) Komise mládeže
Zatím se vytváří, informace na příští schůzi
3) Komise rozhodčích
Seminář rozhodčích proběhl úspěšně, KR rozhodla, že rozhodčí, kteří se nedostavili na
seminář přes omluvu, respektive měli v testu více chyb, nebudou do provedení náhradního
testu zatím delegováni.
Schváleno proplacení částky 700,-- Kč za pronájem školících prostor i odměna lektorovi
Balounovi 500,-- Kč včetně cestovného
4) Dotace na lajnování hřišť
Sekretariát ČBF informoval výbor, že dotace na lajnování hřišť klubům bude prováděna
jiným způsobem, než bylo sděleno klubům. Smlouvy bude s kluby uzavírat sekretariát
ČBF a ne Stč ČBF, bližší informace zatím nejsou známy
5) Závěry z diskuze na valné hromadě
V diskuzi vystoupili dva diskutující – Veselý (Kladno) – otázka delegací na zápasy mini a
Ing. Čeněk (Brandýs) – otázka postupujících ze soutěží s družstvy z jiných oblastí.
Závěry z obou příspěvků budou realizovány v této sezóně – není nutno přijímat další
opatření.
6) Různé
Pro nového hospodáře Ing. Kuklu zřízeno podpisové právo
Schváleno, že částky správcům internetové sítě i Ing. Buršíkovi za administrativní práce
spojené s činností STK budou ve stejné výši jako v sezóně 2009-10
Termín příští schůze bude stanoven dodatečně – budou rozeslány pozvánky.

