Zápis z 9. schůze výboru Stč ČBF, která se konala 28. 4. 2011
Přítomni: dr. Schödlbauer, Ing. Čeněk, Matějček, Kvasný, Ing. Švarc, Vondráček, Ing. Kukla
Omluven: Ing. Buršík, Ing. Kubíček,
Projednávané otázky:
1) Kontrola zápisu
5.2 úkol trvá (platby)
5.4 úkol trvá (rozhodčí)
2) Soutěže
Podána informace o schůzi STK i průběhu soutěží, bez vážnějších závad
3) Komise mládeže
a) Účast Stč výběrů na letních OPH dětí a mládeže pokračuje podle plánu, nominace
bude provedena do 3. 5. s tím, že v obou kategoriích bude startovat 12 hráčů(ek).
Rozdíl proti částce hrazené z prostředků ČSTV (hradí 10 hráčů(ek) bude uhrazen
z prostředků svazu
b) KM kladně hodnotí delegaci rozhodčích na končící soutěže mini
c) Byla podána informace o kvalifikaci pro nejmladší mini, kterou řídila KM
d) KM doporučuje od příští sezóny kategorie nejmladších mini a mladších mini
organizovat dvoustupňově. První část hrát neoficielně s upravenými pravidly
s ukončením cca 15. 2., následně hrát kvalifikaci o postup na NF. Prcví část hrát MIX
v obou kategoriích. Výbor bere návrh na vědomí a ukládá Ing. Čeňkovi toto
rozpracovat do termínu vyhlášení soutěží 2011-2012.
4) Školení rozhodčích III. třídy
Informace o trestech pro rozhodčí za prohřešky v právě končící sezóně vzata na vědomí
Výbor i KR děkuje všem rozhodčím za bezvadný přístup k delegacím v končící sezóně.
5) Různé
a) Opět diskutován systém LERIS od příští sezóny Protože členové výboru neměli
možnost se detailně seznámit s funkcí systému z hlediska činnosti osob, které by
provoz systému za svaz realizovali (plánovaný výjezd do Strakonic byl odložen) bude
rozhodnuto na příští schůzi s tím, že před schůzí se uskuteční konzultační schůzka
s administrátorem systému ČBF p. Šenkem.
Je pravděpodobné, že od příští sezóny budou organizovány tzv. divize žactva, jejichž
řízením budou pověřena vybraná oblastní pracoviště. Dotazem u techn. sekretáře ČBF
bylo zjištěno, že podmínkou pro to, aby oblast řídila určitou divizi, bude právě
kompatibilita se systémem užívaným ČBF.
b) Vzhledem ke stávající situaci ve výboru i možnému přechodu na nový systém byla
řešena otázka opětovného zřízení funkce sekretáře, který by v podstatě nahradil
administrativní činnost Ing. Buršíka, který je nyní pracovně zaneprázdněn. Ing. Švarc
nedoporučuje činnost sekretáře obnovit a domnívá se, že všechny tyto činnosti
zvládnou členové STK. Konečné rozhodnutí na některé z příštích schůzí.
Příští schůze bude 26. 5. v 15.30 v budově Stč KV ČSTV, před schůzí proběhne cca od 14.45.
schůzka s p. Šenkem. Za výbor účast Schödlbauer, Švarc, Kvasný, Karlovec.
Zapsal: dr. Schödlbauer

