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Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v pátek 22.10.2013 od 1730 v Lovosicích. 

Přítomni: R. Šikner, O. Beneš, P. Šmíd, K. Anton 

Nepřítomni: L. Neuman 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. systém delegací 
4. diskuze 
5. úkoly ze schůze VV 
6. závěr 

K jednotlivým bodům: 

1. Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

2. Kontrola úkolů z minulého VV: 

2.1. Provést vyúčtování semináře – R. Šikner, termín do 15.09.2013 - splněno 

2.2. Zaslat kompletní výsledky seminářů členům VV ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 26.09.2013 - splněno 

2.3. Zajištění prostor pro řádný seminář – splněno 

2.4. Vypracování testu pro rozhodčí formou prezentace – R. Šikner, termín do 07.09.2013 - splněno 

2.5. Připravení dohod o provedení práce pro lektory a razítko oblasti– O. Beneš, termín do 07.09.2013 – 
splněno 

2.6. Vypracování zprávy DK VV ČABR-seČ na seminář rozhodčích v Děčíně – P. Šmíd, termín do 07.09.2013 
- splněno 

2.7. Odeslat ligovým rozhodčím Rozhodnutí VV ČABR-seČ o uhrazení licenčního poplatku – R. Šikner, 
termín do 26.08.2013 - splněno 

2.8. Vysvětlení pravidla minibasketbalu – R. Šikner, termín do 07.09.2013 - splněno 

2.9. Vypracovat postup pro omlouvání rozhodčích a odeslat předsedovi VV ČABR-seČ- L. Neuman, termín 
do 02.09.2013 - splněno 

3. Systém delegací: 

3.1. Na základě reakcí z některých klubů a po zjišťování dalších informací se předseda VV ČABR-seČ 
rozhodl provést výměnu na postu delegačního pracovníka. Od pondělí 28.10.2013 bude novým 
delegačním pracovníkem Otakar Beneš. 

3.2. Předseda VV ČABR-seČ děkuje tímto za dosavadní nelehkou práci delegačního pracovníka Ladislavu 
Neumanovi. 

3.3. Zůstává v platnosti, že prioritně musí být zajištěny delegace pro naši oblast. Nesmí být však 
provedena delegace na ligové soutěže na úkor kvality rozhodčích, tzn. pokud nebude na tyto soutěže 
rozhodčí v odpovídající kvalitě (zkušeností), nebude z naší oblasti na tyto soutěže delegace 
provedena. 

3.4. Více delegovat nové rozhodčí, aby nekončili po sezóně s pískáním s tím, že měli málo delegací. 

3.5. Pracovat s delegacemi tak, aby zejména finanční stránka klubu byla co nejpřijatelnější. V případě 
změn v delegacích kvůli omluvám je nutné provést kontrolu všech delegací a případně provést změny 
v delegacích tak, aby kluby ušetřili. 

3.6. Pokusit se zajistit mobilní telefon pro delegačního pracovníka, který by byl nakoupen na ČBF-seČ. 
Důvodem je to, aby byl přenosný v případě změny delegačního pracovníka a vše pro rozhodčí a kluby 
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zůstalo stejné. Tím dojde ke snížení nákladů, delegační pracovník bude mít k dispozici mobil 
s neomezeným tarifem. Žádné další odměny účtovány nebudou. 

4. Různé, diskuse: 

4.1. Před schůzí VV ČABR-seČ si napsal úspěšně písemný test Milan Doksanský a byl zařazen do seznamu 
pro sezonu 2013/2014. 

4.2. Předseda VV ČABR-seČ jmenoval nového člena VV ČABR-seČ, a to Karla Antona. 

4.3. Byl předběžně stanovený 1. část pro školení rozhodčích 3. třídy na 14.-15.06.2014, který by proběhl 
v Lovosicích, 2. část školení proběhne v rámci semináře v září 2014. 

5. Úkoly ze schůze VV: 

5.1. Rozeslat všem rozhodčím a klubům rozhodnutí o změně delegačního pracovníka – R. Šikner, termín 
do 23.10.2013 

5.2. Předání podkladů pro delegace vč. e-mailové účtu novému delegačnímu pracovníkovi – L. Neuman a 
O. Beneš, termín do 29.10.2013 

5.3. Provádět delegace podle domluvených pravidel (viz. bod 3 tohoto zápisu) – O. Beneš, termín trvale 

5.4. Vypracovat návod pro potvrzování delegací v Lerisu a rozeslat rozhodčím – R. Šikner, termín do 
10.11.2013 

5.5. Zajištění telefonu pro delegačního pracovníka – R. Šikner, termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ 

5.6. Zjistit finanční stránku školení rozhodčích v Lovosicích – K. Anton, termín do 30.11.2013 

5.7. Rozeslat klubům informaci o školení rozhodčích 3. třídy – R. Šikner, termín do 15.11.2013 

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


