Zápis ze 3. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 14. 10. 2010
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Buršík, Ing. Čeněk, Ing. Kukla, Matějček, Kvasný,
Vondráček, Ing. Kubíček
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
- trvá úkol upravit internetový rozpis ohledně článku 2.13 Rozpisu
- trvá úkol zveřejnit postupový a sestupový klíč
2) Soutěže
Zatím řada závad:
a) Přetrvávají problémy se včasným zasíláním hlášenek
b) Na internetu chybí podmínky pro zařazení družstev do soutěže, je neúplná termínová
listina, nejsou upraveny systémy soutěží, nutná úprava pokutovníku respektive jeho
přepracování, chybějí zprávy z minulé sezóny (archiv)
c) Soutěž žákyň bude letos společná, nutno změnit název
d) Činnosti v STK se pro letošní sezónu vzdal Veselý, ponechává se na rozhodnutí
předsedy STK, zda STK doplní či ne.
e) Nutno zintenzivnit činnost STK, řádné pravidelné předem stanovené schůze cca 1x za
měsíc. Od příště se schůzí STK budou zúčastňovat i předseda výboru a předseda
komise mládeže, oba bez hlasovacího práva
3) Komise mládeže
Schváleno složení komise mládeže (Čeněk, Žánová, Komínek, Kubartová)
První akcí KM bude příprava olympiády mládeže. Výbor doporučuje, aby tato záležitost
zejména ohledně trenérů byla konzultována i předsedou TR
4) Komise rozhodčích
a) Zatím velmi uspokojivá docházka rozhodčích na utkání
b) Diskutována otázka, zda delegovat rozhodčí i na kategorii mladších mini a přijat
závěr, že delegace rozhodčích na tyto soutěže budou v případě volných rozhodčích
pokračovat s tím, že výbor ukládá KR, aby, pokud bude na tyto zápasy dělat delegaci,
byli rozhodčí z místa či nejbližšího okolí.
5) Dotace na lajnování hřišť
Našemu kraji bylo přiděleno 372.000,-- Kč,o dotaci projevilo zájem celkem 11 klubů.
Protože částky, které kluby požadují, nepřevyšují ve svém celku přidělenou částku, výbor
kluby požadovanou výši dotace nekrátil. Všechny kluby, které se do dotačního programu
přihlásily, budou informovány.
Termín příští schůze bude stanoven dodatečně – cca ve 2. polovině listopadu, budou rozeslány
pozvánky.

