
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ 

Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 24. 11. 2021 od 1730 v Lovosicích  

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

 

Program:  
1. zahájení 
2. kontrola úkolů z minulého VV 
3. informace předsedy VV ČABR-seČ 
4. delegace 
5. disciplinární komise 
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. Rozeslat přihlášky na sezónu 2021/22 – R. Šikner, termín 10. 6. 2021 – splněno 

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

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

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

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

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

3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval o stavu soutěží pro sezónu 2021/22. V současné době je 
situace komplikovaná kvůli epidemiologické situaci. 

3.2. Předseda VV ČABR-seČ informoval o průběhu přihlašování rozhodčích a plateb licenčních 
poplatků a členských poplatků ČBF. Zejména s platbami byly velké problémy, ¾ rozhodčích 
zaplatili licenční poplatek po termínu, navíc museli být několikrát urgováni. Platby členských 
poplatků ČBF byly obdobné, hodně po termínu. Zde navíc při nezaplacení hrozí blokace 
v systému ČBF, a tím nemožnost delegovat rozhodčího.  

3.3. Před začátkem sezóny se uskutečnil ve spolupráci s BK Děčín „restart“ nových rozhodčích 
2020, poděkování přítomným lektorům. 

3.4. Podzimní seminář se uskutečnil nově v Lovosicích, lepší prostory, cenově skoro stejně jako 
v Děčíně (tam probíhala rekonstrukce školy). Pravděpodobně i další seminář se uskuteční na 
stejném místě. 

3.5. Předseda VV ČABR-seČ informoval, že všichni aktivní rozhodčí mají dresy s novým logem 
CZ.BASKETBALL. Ligoví rozhodčí obdrželi dresy přímo od ČABRu, krajským rozhodčím byly 
dresy zakoupeny z prostředků ČABR-seČ a ČBF-seČ. 



 

 

 

3.6. Předseda VV ČABR-seČ informoval o proběhlé schůzce s majitelem Lynx Liberec, na které byla 
projednávána situace rozhodčích v Liberci. Po debatě zatím domluveno proškolení „laiků“, 
které se uskutečnilo v minulém týdnu. Obě strany se domluvili na další spolupráci a příslibu 
zájemců na školení rozhodčích v červnu 2022. 

3.7. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že se uskutečnila 3 školení laiků, po jednom ve 
Varnsdorfu 2. 10., Teplicích 9. 10. a Liberci 17. 11. 

3.8. Předseda VV ČABR-seČ informoval členy VV ČABR-seČ o vzrůstající agresi a negaci vůči 
rozhodčím (Teplice, Lovosice). VV ČABR-seČ důrazně tento stav odmítá a nabádá kluby a OV 
ČBF-seČ, aby se situace řešila. Takovéto chování, zejména k začínajícím rozhodčím, vede 
k tomu, že rozhodčí končí svou činnost. Toto vede k tomu, že na utkání. nejsme schopni 
delegovat rozhodčí. 

3.9. Předseda VV ČABR-seČ seznámil přítomné s projektem „Mentoring mladých rozhodčích“. Ten 
bude primárně určen pro začínající rozhodčí, ale také pro rozhodčí, kteří budou mít ambice se 
dále posunout ve své rozhodcovské kariéře a postoupit do ligových soutěží. Mentor by byl 
přítomný na celém utkání (utkání vybere předseda VV ČABR-seČ s delegačním pracovníkem), 
bude sledovat činnost rozhodčího (interpretace pravidel basketbalu, mechanika rozhodčího), 
bude monitorovat atmosféru v hale, ale nebude zasahovat do průběhu utkání.  Po skončení 
utkání v šatně rozhodčích rozebere utkání s rozhodčími. Mentor následně vyhotoví report, 
který zašle rozhodčím a předsedovi VV ČABR-seČ. Po skončení sezóny VV ČABR-seČ připraví 
zprávu z tohoto projektu pro OV ČBF-seČ. V současné chvíli by mentoring prováděl předseda 
VV ČABR-seČ, postupně by do tohoto zapojil vybrané rozhodčí, kteří na sobě pracují, jsou 
v kontaktu s mentory ČABR. Byla stanovena odměna pro mentora ve výši 400 Kč/zápas + 
příspěvek na cestovné 3,50 Kč/km. Celkově by projekt neměl stát více než 25 000 Kč za sezónu 
2021/22. Předseda VV ČABR-seČ byl VV ČABR-seČ k projednání na schůzi OV ČBF-seČ 
s možností financování prostředků oblasti. 

3.10. Předseda VV ČABR-seČ informoval o požadavku delegačních pracovníků ČABR na založení 
v LERISu „fiktivního“ rozhodčího „zajisti pořadatel“ nebo „nedelegováno“. Důvodem je to, že 
při zrušení delegace nechodí automaticky na kluby informace o tom, že delegace byla zrušena 
a musí ji zajistit samy. 

3.11. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o řešení odměn za NRL. Mělo by být stanoveno, 
jestli se jedná o soutěž ČBF nebo o krajskou soutěž a tím stanovení odměn za NRL v rozpisu 
dané soutěže. Dle názoru předsedy VV ČABR-seČ není dokument Zásady vyhlášení NRL 
platným pro určování odměn za tyto soutěže. VV ČABR-seČ žádá o zvýšení odměn za řízení 
těchto soutěží. 

4. Delegace: 

4.1. Z důvodu současné epidemiologické situace dochází k rušení utkání ze dne na den a nyní i 
během dne. Kluby však neinformují delegované rozhodčí. Informaci jim musí předávat 
delegační pracovník. 

4.2. Z důvodu současné epidemiologické situace smí utkání amatérského basketbalu pískat pouze 
rozhodčí, kteří jsou plně očkovaní nebo prodělali COVID v posledním půl roce. U rozhodčích 
mladších 18-ti let je možnost využít PCR test. Rozhodčí o tomto byli informování a požádáni o 
sdělení delegačnímu pracovníkovi, pokud tyto podmínky nesplňují. 

4.3. Delegační pracovník VV ČABR-seČ informoval o stavu delegací, při současném počtu 
rozhodčích se dost často stává, že je delegován 1 rozhodčí nebo nikdo. 



 

 

 

4.4. Od začátku soutěží jsou téměř v denním kontaktu delegační pracovník a předseda VV ČABR-
seČ a řeší delegace. V současné době nejsme schopni zajistit delegace v místech, kde nemáme 
rozhodčí. Jedná se zejména o Liberec, Roudnici n. L., Litoměřice, Louny (zde se hraje ve 2 
halách sočasně), Varnsdorf (zde fungují „laici“). 

4.5. Předseda VV ČABR-seČ poděkoval za dosavadní činnost delegačnímu pracovníkovi. 

5. Disciplinární komise: 

5.1. Předseda DK informoval, že DK musela již 3x rozhodnout a vydat rozhodnutí. Ve dvou 
případech za nedostavení se k utkání, v jednom případě za porušení pravidel. Všechny tresty 
byly hříšníky uhrazeny. 

5.2. Členové VV ČABR-seČ se shodli na tom, že opakující se hříšníci při pozdním přihlášení a 
platbách budou posílání k řešení DK. 

6. Diskuze, různé: 

6.1. Nic k projednání. 

7. Úkoly ze schůze VV: 

7.1. Probrat na OV ČBF-seČ situaci ohledně rozhodčích, zejména chování vůči rozhodčím – R. 
Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ 

7.2. Probrat na OV ČBF-seČ projekt „Mentoring mladých rozhodčích“ a možnost financování ze 
strany OV ČBF-seČ – R. Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ 

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

 

Zapsal: Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 

  


