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ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ 
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 24. 9. 2019 od 1800 v Lovosicích  

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 VH ČBF-seČ 
4. zhodnocení školení a semináře 
5. nová sezóna 
6. různé, diskuze 
7. úkoly ze schůze VV 
8. 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. Organizační zajištění 2. části školení a podzimního semináře – R. Šikner, termín do 20. 8. 2019 - splněno 

2.3. Zajištění odměn za soutěž žen – R. Šikner, nejbližší OV ČBR-seČ – stále trvá 

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

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

2.6. Na podzimním semináři probrat zásady omluv a delegací - R. Šikner, termín 7. 9. 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 - splněno 

3. Informace z OV ČBF-seČ a VH ČBF-seČ: 

3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o novém regionálním manažerovi Jakubu Wiednerovi. 
Konstatoval také, že i když je ve funkci od začátku srpna t.r., zatím nebyl tímto manažerem kontaktován. 
Je potřeba, aby tento manažer se zajímal o problematiku rozhodčích, kterých je stále málo. 

3.2. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že se po republice rozjíždí projekt „lajk rozhodčí“. 
Vzhledem k tomu, že je a bude problém s delegacemi, tento projekt může velmi pomoci. 

3.3. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o „neregistrované“ soutěži žen. Zatím nebyly vzneseny 
žádné požadavky na delegaci, ani nebyla stanovena odměna za tuto soutěž. 

3.4. Na VH ČBF-seČ předseda VV ČABR-seČ informoval zástupce klubů o stavu rozhodčích v kraji. 

4. Zhodnocení školení a semináře: 

4.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že 1.části školení rozhodčích v červnu se zúčastnilo 17 
zájemců (z toho 2 z karlovarského kraje). 

4.2. Na 2.část školení v září dorazilo 14 rozhodčích, kteří byli úspěšně proškoleni. 

4.3. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že všichni rozhodčí, kteří se zúčastnili školení a seminářů 
(ligových, krajského), obdrželi nová trika, ve kterých jsou povinni pískat. 
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4.4. Po podzimní řádném a náhradním semináři je stav rozhodčích 64 rozhodčích. Toto číslo vypadá 
výborně, ale po odečtení ligových rozhodčích (22) a rozhodčích, kteří jsou hráči nebo trenéři (30), zbyde 
na všechny krajské soutěže 12 rozhodčích na hrací termín. Z těchto zpravidla bývá ještě nějaká omluva 
(blokace). Vzhledem k tomu, že ještě delegujeme žákovské ligy a NRL, bude velký problém soutěže 
obsadit. 

4.5. Předseda VV ČABR-seČ navrhl zvýšení poplatku za náhradní seminář. VV ČABR-seČ schválil zvýšení 
tohoto poplatku na výše nejvyšší odměny v kraji (SČL). Důvodem je to, že narůstá počet rozhodčích, 
kteří se nezúčastňují řádného semináře. Příprava takového semináře je poměrně náročná (příprava 
materiálů, podkladů, atd-) a je důležité, aby ho absolvovala drtivá většina rozhodčích (náhradní seminář 
je velmi zkrácený). – hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

4.6. VV ČABR-seČ schválil, že od dalšího semináře již nebudou propláceny příspěvky na cestovné. Důvodem 
je administrativní zátěž. Díky tomuto opatření dojde ke snížení účastnického poplatku. – hlasování: 
PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 

4.7. Na řádném semináři předseda VV ČABR-seČ navrhl účastníkům možnost zajištění bund pro všechny 
krajské rozhodčí (stejné jako ligové), abychom se sjednotili. O toto byl zájem a budou na příští seminář 
bundy zajištěny. 

5. Nová sezóna: 

5.1. Jak je v bodu 4.3. popsáno, i přes optický velký počet rozhodčích, máme stále velký nedostatek 
rozhodčích pro naše soutěže, které delegujeme. 

5.2. Z výše uvedeného důvodu jsme nuceni provádět delegace od nové sezóny následovně: 

5.2.1. 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). 

5.2.2. Rozhodčí 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. 

5.2.3. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Bohužel se bude stávat, že na utkání nebude rozhodčí delegován. Důvodů může být několik, např. 
nedostatek rozhodčích pro daný hrací termín, nemožnost delegovat 1 samotného rozhodčího mladšího 
18-ti let, hraní ve 2 halách ve stejném místě ve stejný čas, a další. 

5.5. Vzhledem ke sloučení soutěže mužů OP a SČL do jedné soutěže SČL, a tím zvýšení odměny ze soutěže 
OP mužů na SČL, VV ČABR-seČ nežádá o zvýšení odměn v této sezóně. Pověřuje však předsedu VV 
ČABR-seČ jednáním o zvýšení odměn od sezóny 2020/21. 

6. Diskuze, různé: 

6.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o budoucím problémů ohledně schválení zákona o EET, 
který se bude týkat i rozhodčích. Bude nutné najít jiný systém pro vyplácení odměn rozhodčím. 
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6.2. Delegační pracovník navrhl úpravu systému LERIS tak, aby delegační pracovníci mohli zadávat delegace 
do soutěží NRL bez ohledu na to, jaká oblast danou skupinu řídí. V současné době si musí delegační 
pracovníci posílat mailem delegace a příslušný delegační pracovník oblasti, která soutěž řídí, ji teprve 
zadá. Problém nastává ve chvíli omluvy a výměny rozhodčích. 

7. Úkoly ze schůze VV: 

7.1. Zajištění odměn za soutěž žen – R. Šikner, termín nejbližší OV ČBR-seČ (7. 10. 2019) 

7.2. Aktualizovat Zásady delegace rozhodčího ČABR-seČ – P. Šmíd, termín do 30. 9. 2019 

7.3. Na nejbližší schůzi OV ČBF-seČ probrat projekt „lajk rozhodčích“ – R. Šikner, termín nejbližší OV ČBF-
seČ 

7.4. Zajistit možnost pro delegační zadávat delegace na NRL bez ohledu na to, jaká oblast NRL řídí – 
R. Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ 

7.5. Zjistit cenu bund pro krajské rozhodčí, podle ceny pak zajistit bundy pro rozhodčí na příští seminář – 
R. Šikner, termín 31.10.2019 

7.6. Vzhledem ke schválení zákona o EET probrat způsob vyplácení odměn rozhodčím od účinnosti zákona 
– R. Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ 

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

  


