	ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE SEVERNÍ MORAVA 
	 709 80 OSTRAVA, HORNICKÁ 54
	Tel. 596 617 191, 732 637 443                     E-mail: basketsm@quick.cz
	Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete na adrese www.ofisport.cz
	Zápis č. 126-11 ze schůze STK, konané dne 23.3.2011 v Ostravě
	1) STK schválila výsledky následujících utkání
	SOP sk. "F"  muži	SOP sk. H  muži
	2	JBOYS Val. 	-	Český Těšín	70:77	5	Příbor	-	VŠB Ostrava B	87:80
	7	Poski Ostrava B	-	Labrador B	72:85	7	VŠB Ostrava B	-	Třinec	70:57
	Tabulka	8	HAKO Ostrava	-	Příbor	64:69
	1.	Labrador B   	4	2	2	296		312	6	Tabulka
	2.	Poski Ostrava B   	3	2	1	230		209	5	1.	VŠB Ostrava B   	4	3	1	290		257	7
	3.	Český Těšín   	3	2	1	230		218	5	2.	Příbor   	3	2	1	223		216	5
	4.	JBOYS Val. 	2	0	2	138		155	2	3.	HAKO Ostrava   	4	1	3	248		276	5
	4.	Třinec   	3	1	2	177		189	4
	OP   muži	OP   žáci U14
	20	Frenštát	-	Frýdek-Místek	66:52	18	Zlín	-	Sokol Karviná	84:57
	80	Opava C	-	Start Havířov	92:55	19	Zlín	-	Sokol Karviná	78:50
	90	Start Havířov	-	Krnov	51:82	19	INTEXT Krnov	-	Zlín	63:56
	93	Opava C	-	Orlová	91:62	19	INTEXT Krnov	-	Zlín	64:72
	94	Poski Ostrava A	-	TBS Sokol Přerov	75:49	20	Šumperk	-	Opava	44:65
	95	Hladnov	-	Frýdek-Místek	69:54	20	Šumperk	-	Opava	65:69
	96	Frenštát	-	Nový Jičín B	85:61	25	Šumperk	-	INTEXT Krnov	43:75
	98	Nový Jičín B	-	Hladnov	68:78	25	Šumperk	-	INTEXT Krnov	44:55
	99	Frýdek-Místek	-	Poski Ostrava A	61:63	Tabulka
	10	TBS Sokol Přerov	-	Opava C	59:80	1.	BCM Olomouc	22	21	1	1587		872	43
	10	Orlová	-	Krnov	75:72	2.	Zlín   	22	16	6	1465		1070	38
	Tabulka	3.	INTEXT Krnov   	24	13	11	1215		1150	37
	1.	Opava C   	15	15	0	1298		961	30	4.	Šumperk   	24	8	16	1069		1498	32
	2.	Frenštát   	15	10	5	1085		959	25	5.	Opava   	18	13	5	945		782	31
	3.	Hladnov   	14	10	4	886		838	24	6.	Příbor   	20	11	9	1162		1140	31
	4.	Poski Ostrava A   	15	8	7	1017		956	23	7.	Sokol Karviná   	22	8	14	1003		1255	30
	5.	Krnov   	14	7	7	1000		967	21	8.	NH Ostrava B   	28	0	28	307		986	8
	6.	Orlová   	15	6	9	1097		1147	21
	7.	TBS Sokol Přerov	15	6	9	913		1036	21
	8.	Snakes A   	13	8	5	958		864	20
	9.	Frýdek-Místek   	15	5	10	970		1103	20
	10.	Nový Jičín B   	15	4	11	1050		1128	19
	11.	Start Havířov   	14	1	13	818		1133	15
	SOP sk. "E"  muži	SOP sk. "G"  muži
	16	Vítkovice	-	Opava 2010	76:83	7	OPF Karviná	-	Slavia Ostr. Un.	62:76
	17	Snakes B	-	Restart Havířov	67:60	8	Rožnov	-	Hlučín	61:63
	Tabulka	Tabulka
	1.	Snakes B   	6	5	1	442		420	11	1.	Slavia Ostr. Un.   	4	3	1	275		238	7
	2.	Restart Havířov   	6	4	2	427		373	10	2.	Hlučín   	4	3	1	238		241	7
	3.	Vsetín   	5	3	2	337		302	8	3.	Rožnov   	4	2	2	253		244	6
	4.	Opava 2010   	5	2	3	355		375	7	4.	OPF Karviná   	4	0	4	240		283	4
	5.	Vítkovice   	5	2	3	354		380	7
	6.	Bohumín   	5	0	5	323		388	5
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	OP   muži U20	Pohár   starší minižákyně
	41	Orlová	-	SBK Valmez	50:89	21	Frýdek-Místek	-	SKUP Olomouc	60:17
	42	BCM Olomouc	-	Krnov	50:74	22	Frýdek-Místek	-	SKUP Olomouc	79:36
	44	SBK Valmez	-	BCM Olomouc	96:31	57	Hranické 	-	SBŠ Ostrava A	23:85
	45	Slavia Havířov	-	Orlová	87:65	58	Hranické 	-	SBŠ Ostrava A	40:73
	Tabulka	63	OP Prostějov	-	Frýdek-Místek	33:47
	1.	SBK Valmez   	12	12	0	958		545	24	64	OP Prostějov	-	Frýdek-Místek	24:53
	2.	Krnov   	12	9	3	853		748	21	Tabulka
	3.	Slavia Havířov   	12	4	8	749		895	16	1.	Frýdek-Místek   	16	16	0	1132		427	32
	4.	BCM Olomouc   	12	3	9	629		816	15	2.	OP Prostějov   	16	13	3	882		521	29
	5.	Orlová   	12	2	10	708		893	14	3.	SBŠ Ostrava A   	16	12	4	1332		412	28
	4.	Krnov   	16	10	6	777		699	26
	5.	Hranické 	20	4	16	779		1073	24
	6.	SKUP Olomouc   	16	5	11	600		743	21
	7.	SBŠ Ostrava B   	20	0	20	380		1661	20
	8.	Příbor   	12	6	6	398		744	18
	OP   nejmladší minižáci	OP   starší minižáci
	16	Frýdek-Místek 	-	Hladnov	54:47	7	Snakes  B	-	Opava	odloženo
	16	Frýdek-Místek 	-	Hladnov	37:53	8	Snakes  B	-	Opava	odloženo
	17	Opava	-	SBŠ Ostrava C	64:31	27	Snakes  A	-	Opava	101:10
	17	Opava	-	SBŠ Ostrava C	80:32	28	Snakes  A	-	Opava	85:10
	17	Snakes B	-	Frýdek-Místek 	48:17	83	Opava	-	Snakes  A	7:64
	17	Snakes B	-	Frýdek-Místek 	53:17	84	Opava	-	Snakes  A	9:61
	17	Hladnov	-	SBŠ Ostrava 	67:31	10	Snakes  B	-	NH Ostrava	29:49
	17	Hladnov	-	SBŠ Ostrava 	64:33	10	Snakes  B	-	NH Ostrava	24:60
	17	Basket 	-	SBŠ Ostrava 	36:27	Tabulka
	18	Basket 	-	SBŠ Ostrava 	22:33	1.	Snakes  A   	18	18	0	1695		355	36
	Tabulka	2.	Nový Jičín   	16	14	2	1045		633	30
	1.	Frýdek-Místek 	24	14	10	1178		832	38	3.	Sokol Karviná   	18	10	8	815		905	28
	2.	Opava   	20	13	7	1100		702	33	4.	NH Ostrava   	18	4	14	692		1115	22
	3.	Snakes A   	16	16	0	1296		389	32	5.	Opava   	14	4	10	455		896	18
	4.	Snakes B   	18	14	4	1105		524	32	6.	Snakes  B   	16	0	16	346		1144	16
	5.	Hladnov   	20	12	8	1029		640	32
	6.	SBŠ Ostrava 	22	8	14	1057		1009	30
	7.	NH Ostrava   	14	11	3	904		433	25
	8.	SBŠ Ostrava 	20	2	18	290		1187	22
	9.	SBŠ Ostrava C   	18	0	18	136		1868	18
	10.	Basket 	12	2	10	151		662	14
	OP   mladší minižáci
	75	Frýdek-Místek	-	Příbor	20:58
	76	Frýdek-Místek	-	Příbor	28:54
	Tabulka
	1.	NH Ostrava   	14	12	2	944		386	26
	2.	Příbor   	14	6	8	530		655	20
	3.	Snakes A   	8	8	0	636		159	16
	4.	Nový Jičín   	10	5	5	376		500	15
	5.	Frýdek-Místek   	12	1	11	311		644	13
	6.	Snakes B   	10	2	8	257		710	12
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