
Zápis z jednání Výkonného výboru Středočeské oblast
boxu ze dne 31. 8. 2021

Místo konání: Hotel Olympionik Mělník

Účastni: Kryštof Marounek, Marek Šimák, Jaroslav Novotný, Rudolf Kraj, 
Ondřej Běhálek a Frantšek Tomšů

Omluven: Radek Seman

Program VV Středočeské oblast dne 31. 8. 2021 od 11 hod. v hotelu
Olympionik Mělník

Zahájení
1. Přijet hospodáře pro středočeskou oblast: Ondra Běhálek – info o činnost a spolupráce 
s VV Stř. oblast a STK oblast 
2. Kontrola splnění úkolů - zápisu z předchozího VV:
(Kalendář obl. kol, inventura majetku - stav a uložení ringu v oddílech oblast, seznam členů a
činnost SCM, atd.)
3. Startovné na oblastních kolech (návrh 100,- Kč - mládež, kadet, junioři / 200,- Kč - ženy,   
muži) 50% zůstane pořadateli, 50% jde na účet oblast.
4.  Pobočné spolky ČBA
5. Seznam rozhodčích Středočeské oblast + anketa
6. STK – Tomšů info o registraci oddílů a členů/ info a zadání databáze – CNS
7. Diskuze – různé



Zahájení VV středočeské oblast provedl za účast přítomných v 11.00 hodin předseda 
Středočeské oblast Kryštof Marounek.
Proběhla kontrola bodů předešlé schůze VV Stř.oblast

VV Středočeské oblast usnesl:

1) Pan Ondřej Běhálek byl přijat jako hospodář Středočeské oblast boxu všemi hlasy 
přítomných.

2) Box oddíl z Nového Strašecí poslal vyúčtování podnájmu boxerského ringu a oznámil 
nezájem dále skladovat a zajišťovat podnájem ringu. 

Oblastní ring, který je umístěn v Rakovníku, bude odepsán z majetku Středočeské 
oblast tak, jak bylo uvedeno ve smlouvě.

V SK Boxing Neratovice je uskladněn další ring – malý, ale není kompletní, nutno 
doplnit chybějící součást (napínáky, poškozené tatami) a celkově zrepasovat.

3) VV Středočeské oblast navrhl a rozhodl o startovném pro všechny boxery a boxerky 
ČNL Středočeské oblast.

Kategorie mládež, kadet/ky, junioři/ky 100,- Kč
Muži / ženy 200,- Kč

Pořadatel oblastního kola zajist výběr startovného a 50% z vybrané částky zašle na 
podúčet ČBA Středočeské oblast.

Důvody k zavedení startovného:
- Pořadatel oblast bude mít prostředky na kvalitní propagaci a reklamu akce, ceny 
pro závodníky atd. Věříme, že toto opatření výrazně přispěje k větší propagaci boxu a 
boxerských akcí a pořadatelé nebudou muset dotovat oblastní kola z vlastních zdrojů.

- Středočeská oblast boxu získá prostředky na režii a činnost oblast

- Díky dotačním programům můžou oddíly uplatnit startovné jako náklady ve 
vyúčtování možných dotací (např. dotace od měst, NSA, krajské a další dotace).

4) Výkonný výbor Středočeské oblast nepřevezme spolek SOB z.s., budou vytvořeny 
pobočné spolky ČBA, které budou schváleny valnou hromadou ČBA a uvedeny v 
nových stanovách ČBA.

5) Předseda komise rozhodčích Jaroslav Novotný zajist seznam rozhodčích Středočeské 
oblast do 30. 10. 2021. Dále zpracuje návrh na anketu o nejlepšího rozhodčího 
Středočeské oblast.



6)
Dle informací rozhodčích Jaroslava Novotného a Terezie Krejbychové se dle nových 
pravidel AIBA boxuje v kategorii junioři a muži od váhy 67 kg v rukavicích 12oz, ostatní
boxují v rukavicích 10oz.
Každý oddíl je povinen v soutěžích mít rukavice dané velikost a modré/červené barvy.

Zadána poptávka frmě CNS na vytvoření programu pro databázi oddílů, trenérů 
           a boxerů.

7) Návrhy a diskuze
VV Středočeské oblast uložil Markovi Šimákovi zpracovat přihlášku do pobočného 
spolku Středočeské oblast. Roční členský poplatek od 1. 1. 2022 bude 1000,- Kč.
Marek Šimák připraví podmínky a pobídky pro oslovení sponzorů Středočeské oblast 
a zpracuje plán a termínový kalendář SCM na rok 2020.
Vše do 30. 10. 2021. 

VV Středočeské oblast navrhl a rozhodl, že oddíl je povinen při registraci a prezentaci
poskytnout pravdivý počet utkání zápasníků i ve všech dlaších bojových sportech. 
Při porušení může být boxer/ka nebo oddíl diskvalifkován nebo vyloučen z dalších 
oblastních kol.

Předseda Středočeské oblast a předseda STK Středočeské oblast navštvili 
soustředění SCM ve Špičáku pod vedením Marka Šimáka a Radka Semana, kde 
proběhla ukázková připrava reprezentantů, oceněny byly zejména detailně 
připravené videorozbory zápasů reprezentatnek z ME a MS.

Příšt termín jednání VV Středočeské oblast – prosinec 2021.

Zapsal: Frantšek Tomšů        Schválil: Kryštof Marounek
Předseda STK Středočeské oblast    Předseda Středočeské oblast


