
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ 
SEVEROČESKÉ OBLASTI ČBA 

DUCHCOV, 08. 01. 2023 
 

- Jednání zahájil předseda SČOB p. Václav Fiala. Vyzval přítomné k vyplnění 

prezenční listiny, převzetí Termínových kalendářů pro jarní část sezóny 2022/2023 a 

seznámil je s Programem jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace od zástupce STK (P. Sýkora) 

3. Informace od trenérů reprezentace a SCM (K. Flachbart, M. Svoboda) 

4. Informace od zástupce komise rozhodčích (R. veselý, J. Brožek) 

5. Rozlosování kol Oblastní soutěže pro jarní část sezóny 2022/2023 

6. Volná debata 

7. Občerstvení 

8. Závěr + společné foto 

 

- Zástupce STK přečetl důležité body ze zápisu jednání č.1 STK ČBA.  

1. P. Sýkora vysvětlil záměr STK ohledně zvýšení oddílových příspěvků klubů na 

1000,- Kč.Současně s tím také eliminovat neaktivní oddíly.  

2. Dále také je potřeba sjednotit protokol pro všechny oblasti ČBA.  

3. Potřeba je také upravit stávající Soutěžní řád ČBA (zastaralý)  

4. Dále informace ohledně elektronickém registrování borců, určování pořadatelství 

MČR (doporučení STK, VV schválí) 

 

- Trenér SCM SČOB p. Flachbart uvedl informace z Trenérské rady (zástupce trenérské 

rady M. Svoboda nepřítomen). 

1. Reorganizace SCM, asistentů 

2. Informace ohledně soustředění SCM v termínu 21.1. – 28.1.2023 – 12 vybraných 

boxerů + 2 trenéři, zbytek samoplátci.  

3. Upravení času jednotlivých kol v zápasech u školní mládeže – 2 minuty. 

4. Změna ceny za trenérský kurz (už jen treneři III. třídy) 

 

- Zástupce Rady rozhodčích p. Veselý uvedl požadavek na všechny zástupce oddílů, 

aby se snažili přivést do oblasti nové rozhodčí. Podle potřeby (podle počtu zájemců), 

bude možné zajistit školení rozhodčích v Duchcově, kde jsou vhodné prostory (také i 

na školení trenérů).  

 

- Rozlosování Oblastních kol SČOB – nabídli se zájemci o pořádání kol NLB SČOB 

v následujících termínech: 

 

8. kolo NLB SČOB – 4. února v Žandově 

9. kolo NLB SČOB – 12. února v Mostě (neděle) 

10. kolo NLB SČOB – 4. března v Duchcově (po oblastním kole možná gala veteránů) 

11. kolo NLB SČOB – 18. března v Liberci 

12. kolo NLB SČOB – 15. dubna v České Kamenici 



 

 

13. kolo NLB SČOB – 6. května v Žandově 

14. kolo NLB SČOB – 27. května v Chlumci 

15. kolo NLB SČOB – 24. června v Meziboří 

 

 

- Předseda SČOB společně s p. Džavíkem a P. Sýkorou se dohodli na ponechání vedení 

oblastní pokladny a registrování borců a vedení této evidence na p. Džavíkovi. Ten 

provedl registraci několika nových zájemců z oddílů do soutěží ČBA již během konání 

porady a dále vedl vybírání oddílových příspěvků do oblasti ve výši 350,- Kč za oddíl. 

Dále bude zavedena nová Pokladna SČOB, kde budou zaneseny všechny příjmy a 

výdaje oblasti. Bude založena k datu 08. 01. 2023 s počátečním zůstatkem 0,- Kč. 

Pokud existuje nějaký zůstatek z původního hospodaření oblasti pod vedením p. 

Džavíka, bude převeden do této pokladny. 

 

- Během diskuse bylo zástupcům oddílů SČOB oznámeno, že prozatím (ještě během 

jarní části sezóny 2022/2023 bude pořádání oblastních kol NLB SČOB za stejných 

podmínek jako doposud (výše startovného za borce 50,- Kč za školní mládež a kadety, 

100,- Kč za juniory a dospělé, odměny rozhodčích ve výši 500,- Kč za osobu). Nová 

pravidla (dle předloženého manuálu pro pořadatele Oblastních kol) budou 

prosazována od nové sezóny (2023-2024).  

 

 

 

 

    Zápis byl sepsán dne 12. 01. 2023  

 

   

                                                                                                             Václav Fiala 

                                                                                             Předseda Severočeské oblasti ČBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


