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ŠKOLENÍ NOVÝCH KRAJSKÝCH ROZHODČÍCH 

Vážení basketbaloví příznivci, 

na základě požadavku některých zájemců bychom vás chtěli i letos požádat o 
pomoc při pořádání školení pro nové rozhodčí, kteří by zpočátku pískali krajské 
soutěže. 

Chtěl bych se na Vás, kluby, obrátit s prosbou o pomoc při „náboru“ nových 
rozhodčích. Kde jinde bychom měli nové rozhodčí shánět, než u Vás? Neradi 
bychom dospěli k tomu, že na utkání zejména malých dětiček bude delegován 
pouze jeden rozhodčí nebo dokonce žádný. Nebude totiž kde „brát“. 

Když se podaří zajistit dostatečný počet rozhodčích i v místech kde jich máme 
málo nebo dokonce nikdo není, budeme schopni v rámci delegací zajistit 
rozhodčího z místa konání utkání nebo nejbližšího okolí. Tím by Vám, klubům, 
mohli klesnout náklady na proplácení cestovného rozhodčím. 

Obracím se tedy na Vás, abyste oslovili aktivní nebo i bývalé hráče starší 15-ti let, 
trenéry, případně i funkcionáře, jestli by nechtěli pískat basketbal. Je možné se 
vždy domluvit s delegačním pracovníkem na termínech, kdy by mohl každý z nich 
pískat. I rozhodčí, který píská jednou či dvakrát do měsíce je pro nás přínosem a 
jsme schopni pokrýt více zápasů. 

Školení rozhodčích bude tradičně rozděleno na dvě části: 

1. část se uskuteční v termínu 2. – 3. června 2018, místo konání bude buď 
Děčín nebo Litoměřice. Tato část bude zaměřena v sobotu na teorii 
(pravidla basketbalu, soutěžní řád a ostatní dokumenty), v neděli začneme 
s mechanikou v hale). 

2. část se uskuteční začátkem září, kdy v sobotu 15. 9. 2018 (opět Děčín nebo 
Litoměřice) budou noví rozhodčí pískat utkání v rámci turnaje a napíší si 
písemný test z pravidel basketbalu. Neděle 16. 9. 2018 v Děčíně bude 
společná s již aktivními rozhodčími v rámci povinného semináře. 
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Zájemci se mohou hlásit na můj mail rsikner@seznam.cz (nutno uvést příjmení, 
jméno, datum narození, bydliště, mobil a e-mail) do 30. dubna 2018. Tito zájemci 
budou dostávat další upřesňující informace mailem. Předběžně je přislíben opět 
příspěvek od OV ČBF-seČ. Pokud bude tento příspěvek od OV ČBF-seČ schválen, 
nemělo by školení stát více než 1 700 Kč při 20 účastnících (každý účastník obdrží 
tištěná pravidla basketbalu, mechaniku rozhodčích a triko rozhodčího).  

 
V případě dalších dotazů se na mě můžete obrátit.  
 
Předem děkuji za spolupráci a těším se na novou sezónu s větším počtem 
rozhodčích a bezproblémových delegací. 
 
 
 
       Roman Šikner 
       předseda VV ČABR-seČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


