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ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ 
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v pátek 14. 6. 2019 od 2000 a sobotu 15. 6. 20129 v Proseči p.J.  

Přítomni: R. Šikner, T. Rosenberger, P. Šmíd,  J. Hendrych, T. Mašek, K. Anton 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. informace z OV ČBF-seČ a ČABR 
4. zhodnocení sezóny 2018/19 
5. informace o školení 
6. systém delegací na novou sezónu 
7. různé, diskuze 
8. úkoly ze schůze VV 
9. závěr 

K jednotlivým bodům: 

1. Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

2. Kontrola úkolů z minulého VV: 

2.1. Při zadání ZAJISTÍ POŘADATEL do delegací zašle delegační pracovník e-mail organizačním pracovníkům 
– P. Šmíd, termín trvale – splněno, stále trvá 

2.2. Zaslat OV ČBF-seČ návrh na podporu nových rozhodčích v kraji – R. Šikner, do 15. 2. 2019 - splněno 

2.3. Na OV ČBF-seČ projednat nedodávání chyb rozhodčích od STK ČBF-seČ – R. Šikner, nejbližší výbor OV 
ČBF-seČ 15. 4. 2019 - splněno, stále trvá 

2.4. Na podzimním semináři probrat zásady omluv a delegací - R. Šikner, termín podzimní seminář  - stále 
trvá 

2.5. Zaslat na kluby informaci o školení rozhodčích – R. Šikner, termín po schválení podpory OV ČBF-seČ - 
splněno 

2.6. Organizačně zajistit termíny školení rozhodčích – R. Šikner, termín 15. 3. 2019  - splněno 

2.7. Na podzimním semináři detailně probrat psaní zápisu od času před začátkem utkání po podepsání 
zápisu rozhodčími – R. Šikner, termín podzimní seminář – stále trvá 

2.8. Rozeslání informace o setkání na Proseči, přihlášky na tuto akci – P. Šmíd, termín 25. 2.2019 - splněno 

3. Informace z OV ČBF-seČ a VV ČABR: 

3.1.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o jednáních OV ČBF-seČ, zejména organizační úpravě 
regionů podle ČBF. 

3.1.2. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o schválené podpoře pro nové zájemce o školení 
rozhodčích III. třídy. Po dlouhé diskuzi bylo schváleno, že účastníci budou hradit částku 1 500 Kč. 
OV ČBF-seČ pak bude přispívat částkou max. 1 000 Kč na účastníka podle předloženého 
vyúčtování. 

3.1.3. Dne 15. 6. 2019 proběhne VH ČABR s volbou předsedy VV ČABR. Po této volbě proběhne schůzka 
nového vedení ČABR s oblastmi 

3.1.4. Po VH ČABR v Nymburce, která proběhla v sobotu 15. 6. 2019, byl předsedou zvolen jednohlasně 
R. Vyklický. Ten změnou v obsazení VV ČABR dosadil do tohoto výboru předsedu ČABR-seČ. Naše 
oblast má tedy zastoupení v celorepublikovém vedení. 
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4. Zhodnocení sezóny 2018/19: 

4.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že nebyl ze strany rozhodčích žádný velký problém. 

4.2. Delegační pracovník se snažil obsadit všechna utkání, které naší oblasti vyplývali z působnosti STK ČBF-
seČ. Toto se v drtivé většině podařilo, problémy však byly v místech, kde máme málo rozhodčích nebo 
nemáme žádného, nebo družstva dělala nesystémově delegace (např. utkání v jednom městě na dvou 
místech ve stejný čas). 

4.3. Na základě diskuze a možnosti divokých karet při postupech ze 3. do 2. skupiny ČABR (řízení ligových 
soutěží) se VV shodl na 2 jménech, kterým by mohla být tak DK udělena. Vše bude záležet na pořadí 
rozhodčích, které se předseda VV ČABR-seČ dozví na setkání oblastí s vedením ČABR. 

4.4. Na setkání oblastí s vedením ČABR bylo předsedů oblastí zveřejněno hodnocení rozhodčích ČABR. Na 
základě tohoto hodnocení předseda po dohodě s ostatními členy VV ČABR-seČ udělil divoké karty J. 
Hendrychovi a P. Eisnerovi. Tyto karty byly schváleny a oba postupují ze skupiny 3 do skupiny 2. 

5. Systém delegací na novou sezónu: 

5.1. Předseda VV ČABR-seČ poděkoval delegačnímu pracovníkovi za jeho činnost. 

5.2. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o vyplacené odměně pro delegačního 
pracovníka. 

5.3. Po delší obsáhlé diskuzi budou delegace od nové sezóny prováděny následovně: 

5.3.1. Delegace budou zajištěny zejména v místech, kde máme dostatečný počet rozhodčích. 
Toto je závazek ČABR-seČ vůči klubům, které posílají rozhodčí na školení, a tím si pak 
zajišťují i snížení nákladů za rozhodčí (zejména za cestovné). 

5.3.2. Rozhodí budou primárně delegováni na 2 utkání za den. Důvodem je nižší výkon 
rozhodčích při více utkáních za den. Pouze delegační pracovník je oprávněn rozhodčího 
delegovat na více utkání za den. Pokud rozhodčí bude osloven klubem, aby odpískal více 
utkání, musí se rozhodčí nejdříve domluvit s delegačním pracovníkem. Pokud delegační 
pracovník rozhodčímu více utkání nepovolí, tento nesmí další utkání řídit. 

5.3.3. Pokud je rozhodčí omluven (má zablokovaný termín), tak mu není přidělena delegace. 
Když bude rozhodčí osloven klubem, aby šel pískat nějaké utkání a rozhodčí by byl 
schopen, musí se opět domluvit s delegačním pracovníkem. Pouze delegační pracovník 
je oprávněn na utkání rozhodčí delegovat! Pokud rozhodčí, který má zablokovaný termín 
a nebude mít souhlas delegačního pracovníka k řízení utkání, a bude řídit jakékoliv 
utkání, musí počítat se zahájením disciplinárního řízení. 

5.4. Cílem výše uvedených úprav ohledně systému delegací je zkvalitnění výkonu rozhodčích a 
také zajištění kontroly nad rozhodčími, kteří se z delegací řádně omluví (blokují si termíny), 
přesto však jsou schopni pak pískat. 

6. Školení rozhodčích III. třídy: 

6.1. Ve dnech 8. – 9- 6. 2019 proběhla 1. část školení rozhodčích III. třídy, které se účastnilo celkem 16 
zájemců (z toho 2 z Kraslic). 

6.2. Druhá část školení rozhodčích se uskuteční v sobotu 7. 9. 2019 v Děčíně. BK Armex Děčín opět přislíbil 
zorganizování turnaje pro účely školení.  

6.3. Za skvělou spolupráci při organizování školení rozhodčích s BK Armex Děčín patří velké poděkování! 
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7. Diskuze, různé: 

7.1. Nová trika pro rozhodčí jsou již u předsedy, ligoví rozhodčí, kteří se účastní VH ČABR, je dostanou již 
v Nymburce, ostatní na podzimních seminářích (v Nymburce, v Děčíně). 

7.2. Podzimní seminář se uskuteční v termínu 8. září 2019. 

7.3. Na schůzi proběhla diskuze ohledně odměn rozhodčích. Jednání o zvýšení odměn rozhodčích bude 
probíhat vždy v souvislosti se změnou odměn republikových soutěží. V současné době je aktuální 
stanovení odměn za soutěž žen v oblasti, která bude sice soutěží neregistrovaných hráček, ale pod 
záštitou OV ČBF-seČ. 

7.4. Na posezónní setkání na Proseči, které se uskuteční 15. 6. 2109, se přihlásilo celkem 20 rozhodčích. 
Nakonec dorazilo 18 rozhodčích. 

8. Úkoly ze schůze VV: 

8.1. Organizační zajištění 2. části školení a podzimního semináře – R. Šikner, termín do 20. 8. 2019 

8.2. Zajištění odměn za soutěž žen – R. Šikner, nejbližší OV ČBR-seČ 

8.3. Zaslání přihlášek pro rozhodčí na sezónu 2019/20 – R. Šikner, termín do 20. 6. 2019 

8.4. Aktualizovat Zásady delegace rozhodčího ČABR-seČ – P. Šmíd, termín do 31. 7. 2019 

8.5. Na podzimním semináři probrat zásady omluv a delegací - R. Šikner, termín 7. 9. 2%019 

8.6. Na podzimním semináři detailně probrat psaní zápisu od času před začátkem utkání po podepsání 
zápisu rozhodčími – R. Šikner, termín podzimní seminář 

9. Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

  


