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Zápis ze schůze OV ČBF-SeČ konané 7.9.2017 v Děčíně 
 

Přítomni: David Matuška, Jakub Důra, Roman Šikner, Otakar Beneš 

Omluven: Jan Skokan 

 

1) Sazby rozhodčích 
a. Úkol pro J. Šedivého: připravit podklady pro analýzu/další řešení (počet utkání v sezóně 

v OP, srovnání s jinými oblastmi a zda-li tam řeší navýšení nebo ne)  
b. Představa: ca 100 Kč/rozh/utkání, Roman odhadl cca 440 utkání v OP (jedná se o utkání bez 

NRS) v sezoně 2017/2018 (tzn. cca 88tis Kč) 
c. Úkol pro výbor: Zajistit způsob financování (zjistit možnost zapojení se do systému podpory 

v celorepublikových soutěžích, případně získat zdroje z dotací krajů), navrhnout začátek 
platnosti (návrh: 1.1.2018 nebo 1.9.2018) 

2) Regionální trenéři 
a. OV vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem TMK na trenéry RV a trvá na vyhlášení a zpracování 

řádného výběrového řízení na trenéry RV. 
i. Zdůvodnění: OV nemá žádný problém s předloženými jmény, ale má problém 

s postupem „výběru“ a absolutním nedostatkem podkladů, které by daný výběr 
zdůvodnilo. 

ii. Doporučení: OV doporučuje, aby byli osloveni všichni trenéři a trenérky, které 
aktivně působí  u týmů kategorie U14/U15 s přesahem do U13 a mají velmi dobý 
přehled o hráčkách/hráčích v celé oblasti. OV se domnívá, že trenéři RV by měli 
vycházet z klubů, které v předchozí sezóně dosahovali nejlepších výsledků 
v kategorii U13 a působili a působí aktivně v naší oblasti. Dále OV doporučuje, aby 
výběr trenérů byl v návaznosti na LODM kategorie U15, tzn. že hlavní trenér RV U14 
v sezóně 2017/2018, byl následně v sezóně 2018/2019 HT krajského výběru pro 
LODM, která bude v roce 2019. 

iii. Závěr: OV ukládá TMK, aby urychleně vyhlásil a zpracoval řádné výběrového řízení 
na trenéry RV a předložil OV nový návrh na trenéry RV včetně zdůvodnění do 
čtvrtka, 14.9.2017 do 17:00. OV tyto návrhy projedná ve čtvrtek, 14.9.2017 od 
17:00 a následně zašle KBDM. 

3) ČABR děkuje BK Děčín za poskytnutí prostor pro školení nových rozhodčích. 
 

Zapsal: David Matuška 

 

 

 


