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Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 13. 8. 2014 od 1630 v Děčíně. 

Přítomni: R. Šikner, O. Beneš, P. Šmíd, L. Neuman 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. zhodnocení 1. části školení nových rozhodčích 
4. příprava delegací na novou sezónu 
5. příprava 2. části školení nových rozhodčích 
6. příprava valné hromady ČABR-seČ 
7. diskuze 
8. úkoly ze schůze VV 
9. závěr 

K jednotlivým bodům: 

1. Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

2. Kontrola úkolů z minulého VV: 

2.1. Zajistit závazné přihlášky na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20. 4. 2014 - splněno 

2.2. V návaznosti na došlé přihlášky zajistit prostory pro konání 1. části školení (učebna, hala, ubytování) – 
R. Šikner a K. Anton, termín do 31. 5. 2014 - splněno 

2.3. Zajistit prostory pro konání 2. části školení, podzimního semináře a VH – R. Šikner, termín do 
31. 7. 2014 – splněno 

2.4. Zaslat sekretáři ČABR seznam rozhodčích na školení II. třídy – R. Šikner, termín do 31. 3. 2014 - splněno 

2.5. Rozeslat program školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 21. 5. 2014 – splněno 

2.6. Připravit podklady pro nové rozhodčí na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 14. 6. 2014 - splněno 

2.7. Rozeslat rozhodčím podklady pro VH (jednací a hlasovací řád a volební řád) – R. Šikner, termín do 
30. 6. 2014 – splněno 

2.8. Projednat s předsedou OV ČBF-seČ finanční ohodnocení pro delegačního pracovníka – R. Šikner, termín 
nejbližší schůze OV ČBF-seČ – úkol trvá 

3. Zhodnocení 1. části školení nových rozhodčích: 

3.1. 1. části školení rozhodčích se zúčastnilo 20 adeptů. 

3.2. Sobotní část 14. 6. 2014 se uskutečnila podle plánu v Lovosicích na ZŠ Všehrdova. Prostory byly 
vyhovující vč. projektoru. V sobotu bylo školení zaměřeno na teoretickou část (pravidla basketbalu, 
mechanika rozhodčích). 

3.3. Nedělní část 15. 6. 2014 byla přesunuta do haly BK Slavoje Litoměřice. Důvodem přesunu byla cena za 
pronájem tělocvičny, která byla v Lovosicích neakceptovatelná. V neděli byla probrána mechanika 
přímo na hřišti, pak si účastníci vyzkoušeli řízení utkání. 

3.4. Lektoři zhodnotili velmi kladně kvalitu účastníků školení, zejména v neděli byla většina účastníků na 
dobré úrovni. 

4. Příprava delegací na novou sezónu: 

4.1. V případě zvolení stávajícího předsedy VV ČABR-seČ bude novým delegačním pracovníkem Pavel Šmíd. 

4.2. Dosavadní delegační pracovník novému pracovníkovi ukázal systém delegací v Lerisu. 

4.3. Novému delegačnímu pracovníkovi byl předán „delegační“ e-mail. 

4.4. Delegační pracovník by měl obdržet mobilní telefon objednaný na ČBF-seČ. 
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5. Příprava 2. části školení nových rozhodčích: 

5.1. V sobotu 13. 9. 2014 bude program školení probíhat v hale BK Děčína. 

5.2. Účastníci školení se na začátku seznámí s podstatnými změnami pravidel basketbalu. Poté budou řídit 
utkání v rámci turnaje v hale, každý rozhodčí odpíská 2 x 4 minuty čistého času. Další dvojice bude psát 
u stolku zapisovatele zápis o utkání. 

5.3. Po skončení turnaje bude probíhat písemný test z pravidel basketbalu. 

5.4. Poslední částí školení bude ústní pohovor před komisí, kde bude uchazeč řešit konkrétní situace. 

5.5. Nakonec dojde k vyhodnocení školení a vyhlášení výsledků. 

6. Příprava valné hromady ČABR-seČ: 

6.1. V neděli 14. 9. 2014 se uskuteční VH ČABR-seČ, bude součástí podzimního semináře. 

6.2. Do dnešního dne nebyl doručen návrh na předsedu VV ČABR-seČ, zatím jeden za VV ČABR-seČ, a to 
současný předseda. 

6.3. Byly řešeny návrhy na předsedu DOK ČABR-seČ. 

7. Diskuze: 

7.1. Předseda VV ČABR-seČ poděkoval současným členům VV ČABR-seČ za jejich činnost. 

7.2. Při případném zvolení současného předsedy VV ČABR-seČ předseda přednesl návrh složení nového VV 
ČABR-seČ. 

7.3. V případě velkých změn ve výkladu pravidel basketbalu bude možnost pro trenéry zúčastnit se společné 
části výkladu těchto změn na semináři rozhodčích 14. 9. 2014. 

8. Úkoly ze schůze VV: 

8.1. Zadat nové rozhodčí do systému Leris pro delegace – O. Beneš, termín do 31. 8. 2014 

8.2. Zajistit přístup do systému Leris pro nového delegačního pracovníka – O. Beneš, termín do 20. 8. 2014 

8.3. Zajištění turnaje pro 2. část školení rozhodčích v Děčíně – R. Šikner, termín do 13. 9. 2014 

8.4. Příprava delegací na začátku sezóny – P. Šmíd, termín do 14. 9. 2014 

8.5. Zajištění mobilního telefonu pro delegačního pracovníka – R. Šikner, termín do 13. 9. 2014 

8.6. Zaslání pozvánky na 2. část školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 25. 8. 2014 

8.7. Témata pro ústní pohovor s uchazeči na školení rozhodčích – všichni členové VV, termín do 31. 8. 2014 

8.8. Příprava testu z pravidel basketbalu pro školení rozhodčích a seminář – R. Šikner, termín do 13. 9. 2014 

8.9. Projednat s předsedou OV ČBF-seČ finanční ohodnocení pro delegačního pracovníka – R. Šikner, termín 
nejbližší schůze OV ČBF-seČ 

9. Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 


