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Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 22.05.2012 od 1700 v Ústí nad Labem, Jateční 18. 

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

Nepřítomni: ----- 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. příprava školení rozhodčích ČABR-seČ 
4. nová sezona 
5. různé, diskuze 
6. úkoly ze schůze VV 
7. 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. Zaslat členům VV ČABR-seČ aktuální seznam rozhodčích pro sezonu 2011/2012 – R. Šikner, termín do 
30.09.2011 - splněno 

2.2. Přednesení problému výkladu pravidel na seminářích trenérů pořádaných SBT-seČ na nejbližší schůzi 
OV ČBF-seČ – R. Šikner, termín nejbližší schůze OV  - splněno 

2.3. Vyúčtování seminářů – R. Šikner, termín do 05.10.2011 - splněno 

2.4. Přednesení nedostatků s úpravou webových stránek ze strany delegačního pracovníka ČABR-seČ – R. 
Šikner, termín nejbližší schůze OV - splněno 

3. Příprava školení rozhodčích ČABR-seČ 

3.1. Počet uchazečů 21. 

3.2. První část školení 16.-17.06.2012 ve Varnsdorfu, druhá část školení součástí podzimního semináře. 

3.3. Odměny pro lektory zůstávají stejné jako při předchozím školení. 

3.4. Pokusit se požádat o příspěvek ČBF-seČ na zajištění školení (pronájem, oběd). 

4. Nová sezona 

4.1. VV ČABR-seČ ve stejném složení jako v letošní sezoně. 

4.2. Je nutné zasílat delegačnímu pracovníkovi termínové listiny nejmladších minižáků s dostatečným 
předstihem. 

4.3. Úprava webových stránek ohledně rozesílání změn v delegacích. 

5. Různé, diskuse 

5.1. Předseda VV ČABR-seČ přednesl návrh na opětovné zavedení povinnosti mít přihlášeného rozhodčího 
za klub (oddíl) od sezony 2013/2014.  

5.2. O. Beneš přítomné seznámil se stavem financí – na podúčtu ČABR-seČ k 22.05.2012 = 20 324 Kč. 

5.3. Předseda VV ČABR-seČ k podzimnímu semináři – termín nelze zatím stanovit, čeká se na určení 
termínu ČABR. 

5.4. Předseda VV ČABR-seČ navrhl zvýšení cestovného na 3,50 Kč za km pro členy VV ČABR-seČ. 

5.5. Předseda DK VV ČABR-seČ seznámil přítomné s počtem disciplinárních řízení: 5 discipl. řízení během 
sezony za nedostatečnou kontrolu náležitostí. 
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5.6. Delegační pracovník - stále nejsou upraveny webové stránky, rozhodčím nechodí změny delegací 
(změna termínu konání utkání). 

5.7. Festivaly mládeže – špatná komunikace organizátorů s delegačním pracovníkem, pozdní zasílání 
termínů (rozlosování) zápasů a tím i pozdní nasazení delegací, navíc nízká finanční odměna pro 
rozhodčí, ze strany rozhodčích nebyl příliš velký zájem. Pro příští festivaly mládeže navrhujeme, aby si 
rozhodčí sháněly i pořadatelé. 

6. Úkoly ze schůze VV: 

6.1. Zaslat zájemcům pozvánku na 1. část školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 23.05.2012 

6.2. Objednání obědů, ubytování, prostorů pro školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 23.05.2012 

6.3. Zajištění tiskopisů (cestovní příkaz, dohody pro lektory), vytvoření třídní knihy – O. Beneš, termín do 
16.06.2012 

6.4. Provést vyúčtování 1. části školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20.06.2012 

6.5. Požádat OV ČBF-seČ o příspěvek na školení rozhodčích na pokrytí nákladů na pronájem a stravu – R. 
Šikner, termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ 

6.6. Zajištění úprav na webových stránkách oblasti, zejména nutnosti odesílání změn delegací (změny 
termínů, místa konání utkání, zrušení delegace) – O. Beneš, termín do 31.08.2012 

6.7. Úpravy na webových stránkách zanést do zprávy o činnosti ČABR-seČ za sezonu 2011/2012 a 
vytvoření této zprávy – R. Šikner, termín do 11.06.2012 

6.8. Přednést na OV ČBF-seČ organizační zajištění na festivalech mládeže – rozhodčí si zajišťuje se 
souhlasem delegačního pracovníka VV ČABR-seČ pořadatel turnaje sám – R. Šikner, termín nejbližší 
schůze OV ČBR-seČ 

7. Rozhodnutí VV ČABR-seČ: 

7.1. VV ČABR-seČ rozhodl, že se s okamžitou platností mění výše cestovného pro členy VV ČABR-seČ, a to 
na 3,50 Kč za km - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

7.2. Schválení pozvánky na školení rozhodčích - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

7.3. Schválení příspěvku na cestovné pro školení rozhodčích a seminář: 1 osoba 1,50 Kč/km, 2 osoby 2,50 
Kč/km, 3 osoby 3,50 Kč/km a 4 a více osob 4,00 Kč/km - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

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


