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Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v pondělí 9. 4. 2018 od 1800 v Lovosicích. 

Přítomni: R. Šikner, T. Rosenberger, P. Šmíd, O. Beneš, K. Anton 

Omluven: L. Neuman 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. informace z OV ČBF-seČ a ČABR 
4. zhodnocení sezóny – delegace, DK, komunikace 
5. co bude dál? 
6. diskuze 
7. úkoly ze schůze VV 
8. závěr 

K jednotlivým bodům: 

1. Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

2. Kontrola úkolů z minulého VV: 

2.1. Zajištění pískání vybraných utkání SČL ve 3 rozhodčích. – R. Šikner, termín od sezóny 2018/2019 – úkol 
trvá, bude řešeno na dnešní schůzi se zástupce OV ČBF-seČ 

2.2. Jednání s členem OV ČBF-seČ zodpovědným za rozhodčí – R. Šikner, termín průběžně - úkol trvá, bude 
řešeno na dnešní schůzi se zástupce OV ČBF-seČ 

2.3. Pokusit se o vyšší navýšení odměn pro rozhodčí nejpozději od sezóny 2018/19 – R. Šikner, termín 31. 
3. 2018 – úkol trvá, bude řešeno na dnešní schůzi se zástupce OV ČBF-seČ 

2.4. Navýšení odměn za NRS v rámci spolupráce krajů - R. Šikner, termín od sezóny 2018/2019 - splněno 

2.5. Pokusit se sjednotit trika všech oblastí s republikovými – R. Šikner, termín 30. 6. 2018 - úkol trvá 

2.6. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně - úkol trvá 

2.7. Zahájení DŘ s kolegou Huškem kvůli chování – L. Neuman, termín co nejdříve - splněno 

2.8. Stanovení termínu pro 3. ročník setkání rozhodčích na Proseči – P. Šmíd a R. Šikner, termín do 28. 2. 
2018 – splněno 

3. Informace z OV ČBF-seČ a ČABR: 

3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že v současné době probíhají jednání VV ČBF ohledně 
systému delegací a odměňování rozhodčích v krajích. Podle návrhu by se nedelegovalo na minižactvo, 
což VV ČABR-seČ považuje za chybný návrh. 

3.2. V termínu 18. – 20. 5. 2018 se uskuteční v Klatovech školení rozhodčích II. a I. třídy. Za naši oblast budou 
vysláni 3 zájemci o I. třídu a 4 zájemci o II. třídu. VV ČABR-seČ přeje všem úspěšnou účast. 

3.3. Předseda VV ČABR-seČ sdělil přítomným, že ČABR jedná o navýšení odměn pro rozhodčí 
v nadregionálních soutěží. Kraje se shodli na nejnižším možném navýšení odměn v NRS, jinak hrozí 
bojkot této soutěže ze strany rozhodčích. 

3.4. Předseda VV ČABR-seČ jako koordinátor oblastí zpracovával pro ČABR stavy krajských rozhodčích, 
odměny delegačních pracovníků, čerpání finančních prostředků z ČBF pro rozhodčí, porovnání odměn 
rozhodčích v jednotlivých krajích. Zpracované materiály používá dále ČABR při jednáních s ČBF. 
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3.5. Na schůzi VV ČABR-seČ byl pozván zástupce OV ČBF-seČ, aby zodpověděl některé dotazy VV ČABR-seČ. 
Na schůzi se dostavil člen OV ČBF-seČ p. Josef Mayer: 

3.5.1. Dotaz předsedy VV: Byl stanoven člen OV ČBF-seČ odpovědný za oblast rozhodčích?  
Odpověď JM: Byl stanoven člen OV pro rozhodčí, který však tuto činnost nevykonává. Této 
činnosti se ujímá sám Josef Mayer. 

VV ČABR-seČ bude prostřednictvím svého předsedy jednat a komunikovat zejména s Josefem 
Mayerem vůči OV ČBF-seČ. 

3.5.2. Dotaz přesedy VV: Je ze strany klubů zájem o uspořádání školení rozhodčích v tomto roce? Ozvalo 
se totiž pár jednotlivců.  
Odpověď JM: Pokud bude zájem, školení určitě udělat. 

Předseda VV ČABR-seČ prostřednictvím sekretáře ČBF-seČ osloví kluby s možností uspořádání 
školení rozhodčích III. třídy. Pokud se podaří doplnit počty rozhodčích zejména v místech, kde 
nikdo není nebo je málo rozhodčích, budeme schopni zajistit delegace s rozhodčími z místa 
nebo nejbližšího okolí. Zároveň p. Mayer přislíbil finanční spoluúčast pro zájemce na ceně 
školení. Pokud bude dostatečný počet zájemců, tak se školení uskuteční 1. část 2. – 3. 6. 2018 
v Děčíně nebo Litoměřicích a 2. část 15. 9. 2018 v Děčíně nebo Litoměřicích. 

3.5.3. Dotaz Předsedy VV: Jak to vypadá s výší odměn od nové sezóny? Platí schválené navýšení 
z listopadu 2017? 
Odpověď JM: VV ČBF se návrhem nezabýval, bude znovu nastoleno na nejbližším VV ČBF a pak na 
VH ČBF.  

VV ČABR-seČ nesouhlasí s návrhem pro VV ČBF, kde je navýšení odměn pouze v řádu korun. VV 
ČABR-seČ předpokládá, že bude platit rozhodnutí OV ČBF-seČ z listopadu 2017, kde bylo 
schváleno navýšení o 50 Kč/rozhodčího/utkání. 

3.5.4. Dotaz Předsedy VV: K potřebě vzdělávání krajských rozhodčích je nutné některá utkání SČL pískat 
ve třech rozhodčích. Bylo by to možné? 
Odpověď JM: OV ČBR-seČ by se tomuto nebránil, utkání by byla vždy dopředu určená.  

VV ČABR-seČ navrhuje při pískání ve 3 rozhodčích nižší odměnu pro rozhodčí tak, aby nebyly 
kluby, kterých by se toto týkalo, finančně příliš zatíženi. Navíc by byla povinnost zajistit cestu 
min. 2 rozhodčích nácestně bez vyššího cestovného. Během sezóny by byla vytypována utkání 
v základní části SČL společně s delegačním pracovníkem, předsedou VV ČABR-seČ a zástupcem 
OV ČBF-seČ J. Mayerem a na finálovou skupinu automaticky ve 3 rozhodčích. 

3.5.5. Dotaz Předsedy VV: Je nutné sladit trika s ligovými rozhodčími, protože čím dál více našich 
rozhodčích píská soutěže řízené ČBF nebo jiným krajem a kolegou, který nemá naše krajská trika. 
Bylo by možné objednat trika pro rozhodčí s finanční podporou OV ČBF-seČ? 
Odpověď JM: Sjednocení trik je důležité, rozhodující je cena. 

VV ČABR-seČ navrhuje pro rozhodčí objednat zelená trika, ve kterých pískají ligoví rozhodčí. Na 
trika by se na rukávu dalo naše krajské logo a na záda nápis „OBLAST SEVERNÍ ČECHY“. Návrh 
VV je 1/3 ceny by uhradil OV ČBF-seČ, zbytek ve dvou ročních platbách jednotlivý rozhodčí (1/3 
letos při podzimním semináři a druhou třetinu příští rok). Předseda VV zjistí cenu trik, poté bude 
dále jednáno s OV ČBF-seČ. 

3.5.6. Dotaz Předsedy VV: Velký problém s pozdním hlášením začátků utkání a překládáním utkání na 
poslední chvíli? 
Odpověď JM: Je potřeba toto nahlašovat STK ČBF-seČ, aby mohla postupovat podle Soutěžního 
řádu basketbalu a Rozpisů soutěží. 

VV ČABR-seČ konstatuje, že při současném laxním přístupu klubů k hlášení termínů utkání bude 
docházet stále častěji k situacím, že nebudeme schopni delegačně utkání zajistit. To samé platí 
i u přeložených utkání na poslední chvíli. J. Mayer se s tímto ztotožňuje a souhlasí s postupem, 
že v případě pozdního hlášení začátku utkání si bude muset klub rozhodčí zajistit. 



ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
 oblast severní Čechy 

Česká basketbalová federace - severní Čechy 
 

Zápis ze schůze VV ČABR-seČ  Stránka 3 z 4 
V Lovosicích,  9. 4.  2018                              Zápis vypracoval: Roman Šikner, předseda VV ČABR-seČ 

3.5.7. J. Mayer nadnesl otázku ohledně chování diváků vůči rozhodčím a hráčům. Navrhuje diváky, kteří 
se neumí chovat, vyvést, v případě nutnosti i ukončit utkání se všemi hracími důsledky. VV ČABR-
seČ s tímto souhlasí a společně připraví podklady a postupy na podzimní seminář. Zároveň VV 
ČABR-seČ konstatoval, že je nutné spolupráce s STK ČBF-seČ, aby nebyli nakonec trestáni rozhodčí 
za případné ukončení utkání. 

4. Delegace, disciplinární komise, komunikace: 

4.1. Delegace: 

4.1.1. Podle delegačního pracovníka je největší problém v letošní sezóně pozdní zadávání začátků utkání 
a překládání utkání na poslední chvíli (viz. výše). Např. BK Teplice nebylo schopné v pátek sdělit 
začátky utkání v sobotu. 

4.1.2. Předseda VV ČABR-seČ konstatuje, že situace je v tomto ohledu závažná a požaduje po STK ČBF-
seČ v tomto případě nekompromisní postih. 

4.1.3. Předseda VV ČABR-seČ poděkoval delegačnímu pracovníkovi za dosavadní činnost při delegacích. 
Konstatoval, že při výše uvedených problémech může dojít k občasným chybám v delegacích. 
Chyby nejsou schválně a není již mnoho.  

4.1.4. Za svou činnost schválil OV ČBF-seČ jednorázovou odměnu pro delegačního pracovníka, která mu 
bude vyplacena po skončení soutěží. 

4.2. Disciplinární komise: 

4.2.1. V dalším období je důležité, aby DK fungovala pružněji a reagovala na nastalé skutečnosti. 

4.2.2. Předseda DK konstatoval, že se k DK nedostanou všechna provinění rozhodčích, protože jsou 
„filtrována“ dalšími osobami. Předseda VV ČABR-seČ k tomu konstatuje, že je potřeba, aby se DK 
a předseda VV dozvěděli o všech proviněních rozhodčích. DK ve spolupráci s předsedou VV pak 
případně zahájí s provinilci disciplinární řízení. Není však prioritním cílem trestat rozhodčí, ale 
vědět, v čem rozhodčí dělají chyby, aby se na tyto chyby upozornilo na semináři a provedla se 
opatření k zamezení těchto chyb. 

4.3. Komunikace: 

4.3.1. Předseda VV ČABR-seČ přítomným sdělil, že ho zejména v letošní sezóně mrzí špatná komunikace 
uvnitř VV ČABR-seČ. Je špatné nevystupovat na venek jako celek, „schazovat“ názory a výroky 
ostatních členů VV před rozhodčími. 

4.3.2. Předseda VV ČABR-seČ požádal o upřímnost a loajalitu všechny členy VV ČABR-seČ. 

4.3.3. Předseda VV ČABR-seČ zdůraznil, že podle Statutu ČABR-seČ je jediným, kdo může za VV ČABR-
seČ komunikovat na venek, předseda VV ČABR-seČ. On jedná s členy OV ČBF-seČ a dalšími 
činovníky za rozhodčí a je plně zodpovědný vůči VV ČABR-seČ a VH ČABR-seČ. 

5. Co bude dál?: 

5.1. Školení rozhodčích III. třídy se uskuteční 2. – 3. 6.  a 15. 9. 2018 (podrobnosti viz bod 3.3.2.). 

5.2. Povinný seminář pro krajské rozhodčí společně s volební VH ČABR-seČ se uskuteční v neděli 16. 9. 2018 
v Děčíně. 

5.3. Kandidátem na předsedu VV ČABR-seČ za VV ČABR-seČ zůstává dosavadní předseda R. Šikner. 

6. Diskuze, různé: 

6.1. P. Šmíd konstatoval, že pokud by měl postoupit do vyšší skupiny na základě divoké karty, tak ji odmítne. 
Postup by přijal pouze v případě postupu na základě hodnocení klubů. 

6.2. 3. ročník posezóního setkání rozhodčích se uskuteční opět na Proseči pod Ještědem v sobotu 16. 6. 
2018 s možností přespání. 
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7. Úkoly ze schůze VV: 

7.1. Napsání dopisu klubům ohledně možnosti uspořádání školení rozhodčích III. třídy. – R. Šikner, termín 
do 15. 4. 2018 

7.2. Poptání po nových trikách pro rozhodčí a další jednání s OV ČBF-seČ – R. Šikner, do 30. 6. 2018 

7.3. Organizační zajištění školení rozhodčích v termínu 2. – 3. 6. 2018 – R. Šikner, termín 15. 5. 2018 

7.4. Organizační zajištění školení rozhodčích v termínu 15. 9. 2018 - R. Šikner, termín do 15. 8. 2018 

7.5. Organizační zajištění podzimního semináře – R. Šikner, termín 15. 8. 2018 

7.6. Rozeslání pozvánek, programu a dalších dokumentů pro VH ČABR-seČ – R. Šikner, termín 15. 8. 2018 

7.7. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně 

7.8. Vypracování návrhu postupu vůči konfliktním divákům a projednání s J. Mayerem a předsedou STK ČBF-
seČ – R. Šikner, do začátku sezóny 2018/2019 

7.9. Vytvoření  

7.10. Rozeslání organizačních pokynů pro 3. ročník setkání rozhodčích na Proseči – P. Šmíd, termín do 20. 4. 
2018 

8. Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 


