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Zpráva o činnosti ČABR-seČ za období 2011/2012 

Vážené dámy, vážení pánové, 

skončila nám další sezóna, někteří jsou spokojeni s výsledky, které jejich svěřenci předváděli na 
palubovkách, jiní naopak. 

Co se týče sboru rozhodčích, sezóna proběhla bez větších problémů. Stejně jako výkony družstev byly 
i výkony rozhodčích někdy lepší, někdy horší. Stížnosti na rozhodčí probíhaly v obvyklých mezích. 
Přesto se někteří rozhodčí provinili proti soutěžnímu řádu basketbalu a z důvodu nedostatečné 
kontroly licencí hráčů neodhalili neplatnou licenci u jednoho z družstev v SČL. Nejenže byl potrestán 
klub a bylo mu skrečováno 5 utkání, ve kterých hráč neoprávněně nastoupil, bylo také potrestáno 5 
rozhodčích z daných utkání finanční pokutou. Smutné a pro nás alarmující je, že k odhalení došlo až 
v polovině soutěže a neplatnou licenci neodhalili ani zkušení rozhodčí. Na podzimním semináři 
budeme muset, i na žádost STK ČBF-seČ, opět zdůraznit povinnosti rozhodčích před začátkem utkání, 
zejména kontrolu licencí a soupisek. 

Závěr sezóny pak poznamenal konflikt s Baníkem Most, který byl pořadatelem Národního finále MIX 
2012. Nebudu se nyní zabývat celou kauzou. Myslím si, že chybou byla nedostatečná komunikace 
mezi pořadateli turnaje a delegačním pracovníkem ČABR-seČ. Nebyly v dostatečném předstihu, i přes 
urgence ze strany delegačního pracovníka, předány potřebné informace. Navíc podle pořadatelů 
turnaje měli sehnáno dostatek rozhodčích z okolí, žádný z těchto rozhodčích se však na opakovanou 
výzvu delegačního pracovníka neozval, že by chtěl na turnaji pískat. Až po ne zrovna vhodném a 
slušném mailu od vedení Mostu se ostatní dozvěděli o možném problému. Nakonec vše za přispění 
delegačního pracovníka, mé osoby a předsedy OV ČBF-seČ proběhlo bez problémů a turnaj proběhl 
s hodnocením výborným. 

Výsledkem této nepříjemnosti je návrh VV ČABR-seČ, který bude předložen na OV ČBF-seČ. Podle 
našeho názoru je pořadatel při organizování turnaje i v kontaktu s místními rozhodčími. Proto 
bychom chtěli navázat na zkušenosti z dob nedávno minulých, kdy si pořadatel sehnal na takovýto 
turnaj rozhodčí sám, zaslal seznam delegačnímu pracovníkovi ke schválení a vše probíhalo bez 
problémů. My bychom navrhovali stejný postup, tedy pokud se pořadateli podaří sehnat rozhodčí pro 
svůj turnaj, zašle v dostatečném předstihu seznam těchto rozhodčích delegačnímu pracovníkovi. 
Pokud by měl pořadatel turnaje s počtem rozhodčích problém, delegační pracovník mu operativně 
vypomůže. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit úspěch, který je úspěchem všech stran v naší oblasti. Po dvou letech se 
podařilo naplnit školení nových rozhodčích. Pro letošní rok je přihlášeno celkem 21 zájemců. První 
část školení se uskuteční ve Varnsdorfu v termínu 16. - 17. června, druhá část se uskuteční v září a 
bude součástí podzimního semináře. Díky tomuto počtu se nám podařilo stanovit i rozumnou částku 
za školení, a to 1 500 Kč. I díky tomuto počtu nových zájemců a předpokladu uspokojivého počtu 
rozhodčích v naší oblasti se VV ČABR-seČ rozhodl, že nebude v sezóně 2012/2013 požadovat 
zavedení podmínky pro kluby mít přihlášené rozhodčích za družstva podle určených podmínek. 
Pokud bude s rozhodčími v nové sezóně problém, budeme na OV ČBF-seČ požadovat zavedení této 
podmínky od sezóny 2013/2014. 

Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem klubům, které vyslaly své zájemce na školení rozhodčích. 

Přeji všem v nové sezóně 2012/2013 mnoho sportovních úspěchů a splnění stanovených cílů 

 

      Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 


