	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. 121-10 ze schůze STK, konané dne 8.12.2010 v Ostravě
	1) STK schválila výsledky následujících utkání
	OP   muži	OP   muži U20
	28	TBS Sokol Přerov	-	Poski Ostrava A	57:59	21	BCM Olomouc	-	Orlová	53:43
	38	Orlová	-	Start Havířov	84:67	Tabulka
	39	TBS Sokol Přerov	-	Krnov	83:89	1.	SBK Valmez   	5	5	0	382		207	10
	40	Frýdek-Místek	-	Opava C	75:94	2.	Krnov   	5	3	2	358		323	8
	41	Nový Jičín B	-	Poski Ostrava A	82:80	3.	BCM Olomouc   	5	3	2	271		314	8
	42	Frenštát	-	Hladnov	91:46	4.	Slavia Havířov   	4	1	3	226		299	5
	44	Poski Ostrava A	-	Frenštát	68:58	5.	Orlová   	5	0	5	258		352	5
	46	Krnov	-	Frýdek-Místek	89:65
	47	Start Havířov	-	TBS Sokol Přerov	úterý 7.12. 
	Chybí zápis
	48	Snakes A	-	Orlová	111:86
	Tabulka
	1.	Poski Ostrava A   	8	6	2	516		433	14
	2.	Opava C   	6	6	0	502		366	12
	3.	Krnov   	7	5	2	516		475	12
	4.	Snakes A   	7	5	2	536		451	11
	5.	Frenštát   	7	4	3	499		462	11
	6.	TBS Sokol Přerov	7	4	3	448		467	11
	7.	Hladnov   	7	4	3	426		462	11
	8.	Orlová   	8	2	6	579		637	10
	9.	Frýdek-Místek   	7	1	6	451		551	8
	10.	Nový Jičín B   	6	1	5	408		443	7
	11.	Start Havířov   	6	0	6	359		493	6
	SOP sk. "A"  muži	SOP sk. "B"  muži
	15	Hlučín	-	Poski Ostrava B	48:74	7	Opava 2010	-	VŠB Ostrava B	66:59
	17	Hlučín	-	Vítkovice	63:77	9	Slavia Ostr. Un.	-	Opava 2010	48:45
	20	Hlučín	-	HAKO Ostrava	60:74	10	Labrador B	-	VŠB Ostrava B	76:55
	24	Hlučín	-	Snakes B	úterý 7.12. 	Tabulka
	Chybí zápis	1.	Opava 2010   	5	4	1	244		195	9
	Tabulka	2.	Labrador B   	5	3	2	372		306	8
	1.	Vítkovice   	6	4	2	461		411	10	3.	Slavia Ostr. Un.   	5	3	2	228		263	7
	2.	Snakes B   	5	4	1	335		287	9	4.	VŠB Ostrava B   	5	0	5	270		350	5
	3.	Poski Ostrava B   	5	4	1	360		310	9
	4.	Hlučín   	6	1	5	420		429	7
	5.	HAKO Ostrava   	6	1	5	345		484	7
	SOP sk. "C"  muži	SOP sk. "D"  muži
	9	Vsetín	-	JBOYS Val. 	75:85	6	Třinec	-	Český Těšín	56:78
	10	Příbor	-	Rožnov	73:65	9	Třinec	-	Restart Havířov	46:67
	Tabulka	19	Bohumín	-	OPF Karviná	64:66
	1.	Vsetín   	5	4	1	360		292	9	Tabulka
	2.	JBOYS Val. 	5	3	2	350		308	8	1.	Bohumín   	7	6	1	501		417	13
	3.	Rožnov   	5	2	3	298		345	7	2.	Restart Havířov   	7	5	2	485		381	12
	4.	Příbor   	5	1	4	277		340	6	3.	Český Těšín   	6	3	3	370		377	9
	4.	OPF Karviná   	7	2	5	390		476	9
	5.	Třinec   	7	1	6	364		459	8
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	OP   žáci U14	OP   starší minižáci
	71	Opava	-	Šumperk	102:38	37	Opava	-	Nový Jičín	26:84
	72	Opava	-	Šumperk	56:45	38	Opava	-	Nový Jičín	38:87
	Tabulka	45	Sokol Karviná	-	Opava	52:39
	1.	Zlín   	12	11	1	955		530	23	46	Sokol Karviná	-	Opava	56:31
	2.	BCM Olomouc	8	7	1	569		366	15	47	NH Ostrava	-	Snakes  B	54:20
	3.	Příbor   	10	4	6	572		656	14	48	NH Ostrava	-	Snakes  B	67:29
	4.	INTEXT Krnov   	8	4	4	412		394	12	Tabulka
	5.	Sokol Karviná   	8	2	6	356		560	10	1.	Nový Jičín   	8	8	0	588		234	16
	6.	Opava   	6	3	3	372		333	9	2.	Sokol Karviná   	10	6	4	492		502	16
	7.	Šumperk   	6	1	5	257		526	7	3.	Snakes  A   	6	6	0	607		128	12
	8.	NH Ostrava B   	6	0	6	260		388	6	4.	NH Ostrava   	8	2	6	299		507	10
	5.	Snakes  B   	8	0	8	170		640	8
	6.	Opava   	4	0	4	134		279	4
	OP   mladší minižáci	OP   nejmladší minižáci
	24	Snakes B	-	Snakes A	15:110	27	Basket 	-	SBŠ Ostrava 	16:47
	27	NH Ostrava	-	Snakes B	83:22	28	Basket 	-	SBŠ Ostrava 	10:36
	28	NH Ostrava	-	Snakes B	119:10	53	Snakes B	-	SBŠ Ostrava 	88:12
	Tabulka	54	Snakes B	-	SBŠ Ostrava 	80:10
	1.	NH Ostrava   	6	6	0	460		147	12	55	NH Ostrava	-	Frýdek-Místek 	61:40
	2.	Snakes A   	4	4	0	364		89	8	56	NH Ostrava	-	Frýdek-Místek 	49:29
	3.	Příbor   	6	2	4	213		333	8	59	Snakes A	-	SBŠ Ostrava C	136:9
	4.	Frýdek-Místek   	4	1	3	117		147	5	60	Snakes A	-	SBŠ Ostrava C	148:1
	5.	Nový Jičín   	4	1	3	99		201	5	65	Frýdek-Místek 	-	Opava	50:41
	6.	Snakes B   	4	0	4	71		407	4
	66	Frýdek-Místek 	-	Opava	32:61
	67	SBŠ Ostrava 	-	NH Ostrava	38:41
	68	SBŠ Ostrava 	-	NH Ostrava	30:54
	69	SBŠ Ostrava 	-	Snakes B	6:95
	70	SBŠ Ostrava 	-	Snakes B	2:85
	71	Basket 	-	Hladnov	úterý 7.12. 
	Chybí zápis
	72	Basket 	-	Hladnov	úterý 7.12. 
	Chybí zápis
	Tabulka
	1.	Frýdek-Místek 	12	7	5	576		388	19
	2.	NH Ostrava   	8	7	1	566		239	15
	3.	Snakes B   	8	6	2	511		251	14
	4.	Snakes A   	6	6	0	570		134	12
	5.	Opava   	8	4	4	420		315	12
	6.	SBŠ Ostrava 	8	4	4	320		299	12
	7.	Basket 	6	2	4	102		252	8
	8.	SBŠ Ostrava 	8	0	8	52		523	8
	9.	SBŠ Ostrava C   	6	0	6	21		705	6
	10.	Hladnov   	2	0	2	50		82	2
	OP   ženy	OP   starší minižákyně
	7	SBŠ Ostrava C	-	SKUP Olomouc B	83:57	45	SBŠ Ostrava A	-	Příbor	112:5
	9	Frýdek-Místek	-	Start Havířov	52:56	46	SBŠ Ostrava A	-	Příbor	149:18
	11	SBŠ Ostrava B	-	Frýdek-Místek	73:57	Tabulka
	Tabulka	1.	Frýdek-Místek   	16	16	0	1129		422	32
	1.	Start Havířov   	3	3	0	209		145	6	2.	SBŠ Ostrava A   	16	14	2	1518		355	30
	2.	SBŠ Ostrava B   	3	2	1	226		167	5	3.	Havířov   	14	7	7	822		561	21
	3.	SBŠ Ostrava C   	3	2	1	220		201	5	4.	Javorník   	14	5	9	700		651	19
	4.	Frýdek-Místek   	4	1	3	222		230	5	5.	SBŠ Ostrava B   	16	0	16	190		1573	16
	5.	SKUP Olomouc B 	3	1	2	145		206	4	6.	Příbor   	12	2	10	290		1087	14
	6.	SBŠ Ostrava D   	2	0	2	79		152	2
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