
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU STŘEDOČESKÉ 
OBLASTI BOXU ZE DNE 24. 11. 2021

Místo konání: Hotel Olympionik Mělník

Účastni:  Kryštof Marounek, Marek Šimák, Jaroslav Novotný, Rudolf Kraj, Ondřej Běhounek, Radek Seman 
a František Tomšů

Host: Michal Soukup 

PROGRAM

1/ kontrola bodů z předchozí schůze VV Stř. oblasti
2/ info předsedy Stř. oblasti o činnosti VV ČBA
3/ zpráva o činnosti STK, finance oblasti, atd. 
4/ zpráva o rozhodčích – hodnocení na oblastních kolech
5/ hodnocení boxerů na MČR  mládeže, kadetů a juniorů ze Stř. oblasti
6/ plán a činnost SCM na rok 2022
7/ umístění – uložení oblastního ringu
8/ info o založení pobočného spolku: Název, stanovy atd. v návaznosti na VH ČBA
9/ spolupráce Stř. oblasti s oddíly Pražský rohovník, Kutil gym, SK Boxing Praha – SCM
10/ prominutí poplatku ze startovného BC Sokolov za pořádání oblastního kola
11/ různé

Jednání VV Středočeské oblasti za účasti přítomných zahájil v 10.30 hodin předseda Stř. oblasti Kryštof 
Marounek.

1. Kontrola bodů z předchozí schůze. 

2.  Předseda Kryštof Marounek informoval členy VV o své činnosti ve VV ČBA a předložil právní rozbor  
k pokynu prezidenta ČBA p. Žáčka. Tento rozbor následně K. Marounek předloží i na VV ČBA a dozorčí 
radě. Dále předseda zvýší svoji aktivní činnost v oblasti přechodu na pobočný spolek, zajistí na oblastní 
kola v roce 2022 ceny (medaile, poháry, atd.).

3.  Předseda STK Stř. oblasti František Tomšů informoval o svojí práci STK od jeho zvolení do této funkce. 
Dále předložil pokladní knihu – kontrola bez závad. F. Tomšů dostal za úkol zpracovat tabulku  
odboxovaných utkání podle kategorií a jejich pořadí a předložit průběžnou tabulku podle bodů  
nejlepších boxerů v seniorské kategorii do 80 kg, kteří boxují o pohár Rudy Kraje. Vše odsouhlaseno.

4.  J. Novotný připraví podklady na nábor nových rozhodčích – termín: do příštího VV 
Byl prezentován návrh na hodnocení nejlepšího rozhodčího Stř. oblasti za ročník 2021/2022 – návrh byl 
přijat (bezproblémové řízení a bodování zápasů, účast na oblastních kolech, MČR, kvalita rozhodování) 

5.  M. Šimák informoval o úspěších boxerů ze Středočeské oblasti na MČR mládeže, kadetů a juniorů

6.  M. Šimák a R. Seman předložili návrh na činnost SCM v roce 2022 včetně členů SCM Praha a Plzeň.
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7.  Návrh na umístění a podmínky uskladnění ringu Stř. oblasti. Převezení a uskladnění ringu zajistí  
J. Novotný a F Tomšů.

8.  Návrh na založení pobočného spolku ČBA s názvem „Středočeská oblast boxu, p.s.“ (SOB, p.s.),  
na kterém se jednomyslně VV usnesl . 
Marek Šimák ve spolupráci s p. L. Machů zajistí stanovy a podmínky pro založení pobočného spolku 
ČBA – Středočeské oblasti – (počet členů VV, přijetí členů, VV se usnesl o složení VV SOB, p.s. ve složení: 
Předseda, místopředseda, STK – hospodář). Do 30. 12. 2021

9.  K. Marounek představil plán spolupráce mezi oddíly: Pražský Rohovník, Kutil Gym, SK Boxing Praha 
a SCM Praha a Plzeň.

10.  VV na žádost p. J. Malého z BC Sokolov projednal a odhlasoval prominutí startovného z NLB ze dne  
11. 9. 2021 z důvodu malého počtu závodníků.

DISKUZE – RŮZNÉ

M. Šimák a J. Novotný informovali VV o výjimečné a úspěšné charitativní akci pořádané na galavečerech 
v Poděbradech a Rakovníku. Na každé akci bylo vybráno na charitu přes 100.000 Kč.

Příští termín schůzky VV bude v lednu/únoru 2022.

Zapsal
Předseda STK stř. oblasti
František Tomšů

Schválil
Předseda VV stř. oblasti
Kryštof Marounek
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