
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ 

Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v neděli 23. 5. 2021 od 1730 v Lovosicích  

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

 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. informace z OV ČBF-seČ a VV ČABR-seČ 
4. školení rozhodčích a seminář 
5. nová sezóna 2021/22 
6. různé, diskuze 
7. úkoly ze schůze VV 
8. závěr 

K jednotlivým bodům: 

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

2. Kontrola úkolů z minulého VV: 

2.1. Upozornit na platbu členských příspěvků vůči ČBF – R. Šikner, termín 20. 8. 2020 – splněno 

2.2. Rozeslat pozvánku na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20. 8. 2020 – splněno 

2.3. Zajištění trik pro nové rozhodčí – R. Šikner, termín do 19. 9. 2020 – splněno 

2.4. Rozeslat pozvánky na podzimní seminář – R. Šikner, termín do 5. 9. 2020 – splněno 

2.5. Vzhledem ke schválení zákona o EET probrat způsob vyplácení odměn rozhodčím od účinnosti 
zákona – R. Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ – zatím odloženo z legislativních důvodů 

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

3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval o stavu soutěží pro sezónu 2021/22.  

3.2. Proběhl průzkum jak mezi krajskými rozhodčími, tak na celorepublikové úrovni, ohledně jejich 
dalšího působení ve funkci rozhodčího. Úbytek by neměl být nijak dramatický. 

3.3. Školení rozhodčích 1. a 2. třídy v Klatovech se uskuteční 28. – 30. 5. 2021. Za naši oblast 
posláno na školení 3 zájemci (2 na 1. třídu a 1 na 2. třídu). 

3.4. Předseda VV ČABR-seČ seznámil přítomné s termíny předsezónních seminářů ČABR. 

3.5. Předseda VV ČABR-seČ informoval OV ČBF-seČ, které se zúčastnili místopředseda ČBF Zdeněk 
Bříza a GS ČBF Michal Konečný. 

3.6. Došlo ke snížení členského příspěvku ČBF u mládeže a dětí. Posunut termín platby do 
31. 8. 2021. 

3.7. Východočeská oblast se ujala jako hlavní organizátor „restartu pro krajské rozhodčí“. Na 
přípravě online testů a webminářů se podílí 6 oblastí včetně severních Čech. 

3.8. Vzhledem ke změně prezentace ČBF je nutné vyměnit trika krajských rozhodčích na nový 
logotyp CZ.BASKETBALL. Výměna se nebude týkat ligových rozhodčích a nových rozhodčích 



 

 

 

z loňského roku, kteří již nová trika obdrželi. ½ ceny uhradí VV ČABR-seČ, na druhou ½ přispěje 
OV ČBF-seČ. 

4. Školení a seminář rozhodčích: 

4.1. Školení se v tomto roce neplánuje. 

4.2. Po domluvě s BK Děčín se uskuteční v sobotu 11. 9. 2021 přípravný turnaj, na který jako 
rozhodčí budou pozváni loňští nováčci k připomenutí pravidel a mechaniky. Budou se moci 
zúčastnit i další krajští rozhodčí. Na tomto turnaji budou rozhodčí pískat bez nároku na 
odměnu. 

4.3. Podzimní seminář se uskuteční v neděli 12. 9. 2021 v Lovosicích. 

4.4. VV ČABR-seČ rozhodl o snížení licenčního příspěvku rozhodčího na sezónu 2021/22, a to na 
výši 100 Kč. Tento poplatek bude opět hrazen bezhotovostně na účet VV ČABR-seČ. 

5. Nová sezóna 2021/22: 

5.1. Předseda ČABR-seČ na OV ČBF-seČ nabídl možnost klubům provést delegace na turnaje, které 
by se mohly uskutečnit již v červnu. 

5.2. Delegace budou dělány tak, aby byly pokryty utkání v místech, kde máme rozhodčí. Bude 
velký problém pokrýt delegace v Libereckém kraji, kde je stále velmi málo rozhodčích. 

5.3. Některá utkání SČL budou řízena ve 3 rozhodčích, o těchto utkání vždy po konzultaci 
s delegačním pracovníkem rozhodne předseda VV ČABR-seČ. Žádná další mistrovská utkání 
bez písemného (mailového) souhlasu předsedy VV ČABR-seČ nebudou řízena ve 3 
rozhodčích! 

6. Diskuze, různé: 

6.1. Bundy pro krajské rozhodčí – z finančních důvodů zatím nebude řešeno. 

7. Úkoly ze schůze VV: 

7.1. Rozeslat přihlášky na sezónu 2021/22 – R. Šikner, termín 10. 6. 2021 

7.2. Rozeslat informace k platbě licenčního poplatku rozhodčího ČABR-seČ a členského příspěvku 
ČBF – R. Šikner, termín 10. 6. 2021 

7.3. Rozeslat pozvánku na seminář rozhodčích – R. Šikner, termín do 20. 8. 2021 

7.4. Zajištění trik s novým logem – R. Šikner, termín do 12. 9. 2021 

7.5. Delegační pracovník bude nápomocen při delegacích na turnaje – P. Šmíd, termín do začátku 
soutěží 

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

 

Zapsal: Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 

  


