
Zápis ze schůze výboru ČBF OZČ Plzeň       č. 7 /2017 

 

 Konaná dne :  19.9.2017 

 

 Přítomnost:  Červenka,, Kohút, Marian, Pipta, Eisman 

 

 Omluveni:   

 

 Hosté: Fryček DOK,  Buňka -sekretář ČBF OZČ 

 

 

 Oblastní výbor ČBF OZČ projednal:  

 

1/ Kontrola úkolů z poslední schůze výboru ČBF OZČ – průběžně plněno 

    Vyhodnocení účasti družstev hochů a dívek na LODM v Brně. Na stránkách výboru ČBF  

    OZČ byl zveřejněn děkovný dopis výboru ČBF OZČ za dobrou reprezentaci kraje. Dopis 

    byl  adresován i trenérům a oddílům, které se přípravě a reprezentaci podílely. 

    Závěrečné hodnocení a vyúčtování celé akce bylo včas provedeno ze strany trenérů hochů, 

    do termínu konání této výborové schůze nebylo odevzdáno  trenéry dívčího družstva a  

    nemohlo tak být přistoupeno k výplatě odměn trenérům.  

- Vyhodnocení LODM na KÚ Plzeňského kraje- nebyl osloven výbor ČBF OZČ 

k účasti na akci, proběhlo pouze mezi trenéry a hráči  

 

2/ Na základě požadavku KBDM /p.Novotný/ bylo nutné vybrat nové trenéry pro krajské 

    výběry na novou sezonu. Výbor  se sešel dne 22.8.2017 v Plasích / soustředění. Kde byli 

    přítomni 2 účastnici jednání. 

- výbor ČBF OZČ jmenoval na základě dřívějšího doporučení  KBDM krajského 

trenéra mládeže. Byl jím jmenován Standa Marian – zdůvodnění : trenér s licencí  

„A“, zkušenosti s trénováním mládeže, v současné době není vázán povinnostmi 

k žádnému oddílu 

- na trenéry krajských výběrů bylo vybíráno ze 4  navrhovaných kandidátů 

hoši / Lejsek,Fleisigová, Pettl, S.Marian/  a dívky   J.Buňka 

Trenérská dvojice pro každou kategorii je určována ze zástupců Plzeňského a 

Karlovarského kraje 1+1. 

               -    při splnění všech kritérii  výběrového řízení byli za ČBF OZČ navrženi tito 

trenéři:   hoši – Standa Marian,   dívky – J. Buňka. Ke jmenování hlavního 

trenéra a jeho asistenta dojde po dohodě  s KV. 

                -   výbor ČBF OZČ dále rozhodl o možné spolupráci s trenéry zainteresovaných 

                    oddílů či klubů na soustředění výběrů. Zúčastněným trenérům bude ČBF OZČ 

hradit pobytové náklady 

- trenéři výběrů pro ODM 2019 budou vybráni samostatně začátkem roku 2018 

/ bude včas zveřejněno/ 

 

3/  Dle plánu práce – projednání“ Rozpisu soutěží“ – výbor ČBF OZČ schválil „ Rozpis 

soutěží na sezonu 2017/18“. Dále výbor schválil složení STK – Buňka, Mach, 

Mužík 

 

4/ Místopředseda ČBF OZČ p. Kohút informoval o placení členských příspěvků klubů a  

                     oddílů. Doposud nezaplatilo 5 subjektů.  

                     Úkol: okamžitě oslovit tyto subjekty a zaplatit do zahájení soutěží 



                     Zodpovídá: Kohút 

                     Dále pan Kohút informoval o průběžném plnění rozpočtu za 1. pololeté 2017 

 

5/  Různé -    informace o konaném semináři rozhodčích 8.9.2017 v Přešticích / Karásek/ 

- informace o konání kurzu trenérů licence „C“ v Klatovech v termínu 9.-10.9 

a 16. – 17. 9. 2017  / S.Marian / 

úkol:  provést vyúčtování kurzu do příští schůze výboru 

- informace o placení dopravy krajských výběrů  ½  společně K.V. 

- předseda STK informoval o řízení NRS U 15 hoši a odhlášení družstev B. 

Stříbro  a BK Klatovy z krajského poháru mužů / schválení pokuty / 

 

     

 

 

  Zapsal: Červenka                                                                                     Ověřil : Buňka 

 

 


