
ČESKÁ  BASKETBALOVÁ FEDERACE 
 oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY 

Česká asociace basketbalových rozhodčích-severní Čechy 

 

Dopis – střední Čechy 
Vypracováno dne 22. 11. 2014 

Vážení kolegové ze středních Čech, 

obrátil se na mě náš delegační pracovník Pavel Šmíd ohledně jednoho problému, 

který jsme již vlastně řešili v loňském roce. 

Už podruhé v této sezóně se stalo, že musel Vašemu delegačnímu pracovníkovi 

zaslat zpět neobsazené delegace na soutěže středních Čech klubů, které hrají 

Vaše oblastní soutěže, ale spadají do severních Čech.  

Věřte tomu, že když náš delegační pracovník Pavel Šmíd zašle zpět delegaci na 

Vaši soutěž s tím, že to nemá kým obsadit, tak se velmi snažil, aby tato utkání 

obsadil. Když už nemá koho na tato utkání dát, tak Vám delegaci vrátí zpět. 

Bohužel se opět, stejně jako v minulé sezóně, stalo to, že Váš delegační pracovník 

tato utkání neobsadí a do delegací napíše „zajistí pořadatel“. Navíc tuto 

důležitou informaci obdržel pořádající klub (v tomto případě BK Děčín) pouze 

jako hlášenku. Taková informace pár dní před utkáním není dostatečně důrazně 

pořádajícímu klubu sdělena, počítá s tím, že delegace bude vyřízena. Navíc na 

nás tlačí i delegační na republikové soutěže Tomáš Holubek, který tvrdí, že ligové 

soutěže jsou nejdůležitější… I tam máme problém obsadit některá utkání 

rozhodčími, kteří jsou schopni takováto utkání odpískat. Myslím si, že pak není 

vhodné, aby jeden rozhodčí řídil čtyři a více utkání v jeden den… 

Zajištění delegace stylem „zajistí pořadatel“ mi přijde velmi nevhodné a 

v rozporu se soutěžním řádem Vaší oblasti. Kluby si platí poplatek na začátku 

sezónu, ten je hrazen Vašemu řídícímu orgánu. Součástí tohoto poplatku by mělo 

být i zajištění delegací. Na loňské i letošní Valné hromadě klubů jsem jim řekl, že 

musí počítat s tím, že pokud nebudeme schopni delegaci na soutěže středních 

Čech obsadit našimi rozhodčími, tak jim dorazí rozhodčí ze středních Čech i 

z větší vzdálenosti. Toto jsem řekli již loni i předsedovi rozhodčích ve středních 

Čechách Stanislavovi Kučerovi. 

Dovolím si podat návrh, abyste si primárně zajistili delegace na své soutěže ve 

městech blízko středních Čech (jako jsou Roudnice nad Labem, Louny, 

Litoměřice, Lovosice). Pokud budeme schopni, tak pomůžeme v dalších městech, 

jako jsou Varnsdorf, Teplice. 
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