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Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 16.08.2011 od 1700 v Děčíně, Na Pěšině 262. 

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

Nepřítomni: J. Šedivý 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. seminář 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. Připravení písemného testu z oblasti soutěžního řádu basketbalu a rozpisu soutěží a odeslat 
předsedovy VV ČABR-seČ – L. Neuman, termín do 31.7.2010 – zatím nesplněno, úkol trvá – nový 
termín do 10.9.2010 - splněno 

2.2. Prověření, zda všichni rozhodčí, kteří dostali sankci od DK, uhradili své závazky a konečnou zprávu 
odeslat předsedovi VV ČABR-seČ – P. Šmíd ve spolupráci s J. Šedivým, termín do 30.6.2010 – splněno 
ze strany P.Šmída, nesplněno ze strany J.Šedivého, úkol trvá – nový termín pro J.Šedivého do 
24.9.2010 – nesplněno, J. Šedivý nereagoval 

2.3. Zapracovat změny do DŘ ČABR-seČ a předložit na VH – R. Šikner, termín do 11.9.2010 - splněno 

2.4. Odeslat rozhodčím pískající republikové soutěže rozhodnutí o zaslání poplatku na účet – R.Šikner, 
termín do 15.9.2010 - splněno 

2.5. Zaslat rozhodčím informaci o poplatku za nová pravidla basketbalu – R.Šikner, termín do 8.9.2010 - 
splněno 

2.6. Seznámení rozhodčích s kontrolou hřišť a vyplnění protokolu pro STK ČBR-seČ – R. Šikner, termín do 
11.9.2010 - splněno 

2.7. Vyúčtování semináře –R.Šikner, termín do 24.9.2010 - splněno 

3. Seminář ČABR-seČ 

3.1. Seminář ČABR-seČ se uskuteční v sobotu 10.9.2011 v Děčíně. 

3.2. Protože se předseda VV ČABR-seČ nezúčastní semináře ČABR v Nymburce, je na delegačním 
pracovníkovi, aby na oblastním semináři přednesl změny a postřehy ze semináře ligových rozhodčích. 

3.3. Poplatek za semináře byl stanoven ve výši 500 Kč, stejný jako v minulých letech. 

4. Nová sezona 

4.1. Delegačním pracovníkem je stále L. Neuman – kontakty a postupy stále stejné. 

4.2. Jelikož nefungoval hospodář (nezúčastňoval se schůzi VV ČABR-seČ, nereagoval na zadané úkoly), 
rozhodlo se předseda VV ČABR-seČ pro změnu hospodáře. Ekonomické otázky bude mít na starosti O. 
Beneš, který jako předseda OV ČBF-seČ má přístup k novému účtu oblasti, ve spolupráci s předsedou 
VV ČABR-seČ. 

4.3. Se změnou právní subjektivity jednotlivých oblastí byl změněn účet ČBF-seČ a tím i nový způsob 
zasílání finančních prostředků na účet oblasti. Nový účet je: 203284218/0600, variabilní symbol pro 
platbu rozhodčích: prvních šest čísel z rodného čísla + 05. 
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4.4. Na tento účet zašlou poplatek ligový rozhodčí, kopii dokladu o zaplacení opět zašlou předsedovi VV 
ČABR-seČ. 

4.5. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že se prozatím přihlásilo 40 rozhodčích pro řízení 
oblastních soutěží. 

4.6. Vzhledem ke vzniku divizí (soutěží mládeže, které řídí ČBF) není zatím jasné, kdo bude na tyto zápasy 
provádět delegace. Delegační pracovník se dotáže na semináři ČABR. 

5. Různé, diskuse 

5.1. Předseda DK VV ČABR-seČ přednesl přítomným zprávu o činnosti DK. Za uplynulou sezonu byly 
zahájeny 2 disciplinární řízení, která byla také ukončena. V obou případech se jednalo o nedostavení 
se k utkání. Žádný další podnět ze strany STK ČBF-seČ nebyl podán, což přítomným nepřipadalo 
pravděpodobné. Tato situace bude konzultována s předsedou STK ČBF-seČ. 

5.2. Delegační pracovník informoval, že za celou sezonu nebyly odstraněny nedostatky v systému delegací 
na webových stránkách. Situaci bude řešit ve spolupráci s předsedou OV ČBF-seČ. 

5.3. Hospodář (předseda OV ČBF-seČ) informoval přítomné o žádosti VH ČBF-seČ o sdělení termínu 
školení rozhodčích III. třídy v naší oblasti v příští sezoně. Přítomní se shodli, že není technicky ani 
organizačně možné termín sdělit již nyní. Termín bude klubům sdělen nejpozději do 29.02.2012. 
Školení bude každopádně opět dvoufázové, první část pravděpodobně v červnu 2012, druhá součástí 
podzimního semináře. 

6. Úkoly ze schůze VV: 

6.1. Obeslat nepřihlášené rozhodčí se žádostí o sdělení informace, zda-li budou chtít v nové sezoně pískat 
či nikoliv – R. Šikner, termín do 31.08.2011 

6.2. Připravení písemného testu na seminář ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 10.09.2011  

6.3. Zajištění prostor pro konání semináře, zajištění dohod o provedení práce a cesťáků – O. Beneš, termín 
do 10.09.2011 

6.4. Vypracovat zprávu o činnosti ČABR-seČ za sezonu 2010/2011 a odeslat prostřednictvím sekretáře 
všem klubům – R. Šikner, termín do 31.08.2011 

6.5. Odeslat rozhodčím pozvánku na seminář – R. Šikner, termín do 31.08.2011 

6.6. Odeslat rozhodčím pískající republikové soutěže rozhodnutí o zaslání poplatku na účet – R. Šikner, 
termín do 10.09.2011 

6.7. Předseda DK VV ČABR-seČ bude rozhodnutí DK zasílat v kopii hospodáři a bude sním kontrolovat 
úhradu uložených sankcí – P. Šmíd a O. Beneš, termín trvale 

6.8. Delegační pracovník zašle předsedovi OV ČBF-seČ seznam požadovaných změn pro úpravu webových 
stránek www.sevcbf.cz  – L. Neuman, termín do 31.08.2011 

6.9. Vyúčtování semináře – R. Šikner, termín do 24.09.2011 

7. Rozhodnutí VV ČABR-seČ: 

7.1. Žádné nové rozhodnutí. 

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


