
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ 

Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 15. 2. 2022 od 1800 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. VH ČABR-seČ, školení nových rozhodčích, předsezónní seminář 
7. různé, diskuze 
8. úkoly ze schůze VV 
9. 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. Probrat na OV ČBF-seČ situaci ohledně rozhodčích, zejména chování vůči rozhodčím – R. 
Šikner, termín nejbližší OV ČBF-seČ – úkol trvá, nebyla schůze OV ČBF-seČ 

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

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

3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval o stavu soutěží pro sezónu 2021/22. Stále je situace 
komplikovaná kvůli epidemiologické situaci. V každém kole jsou utkání, která nejsou obsazena 
řádnou delegací rozhodčích. Vzhledem ke stále se měnícím karanténám a rušení utkání se 
občas podaří delegaci doobsadit volnými rozhodčími. 

3.2. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že se zatím projekt „Mentoring mladých 
rozhodčích“ nepodařilo rozjet, jelikož nebyla uskutečněna schůze OV ČBF-seČ a elektronicky 
členové OV ČBF-seČ odmítli o tomto projektu hlasovat. 

3.3. Předseda VV ČABR-seČ informoval o tom, že do LERISu byl přidán rozhodčí „zajistí pořadatel“ 
a toto se konečně ukazuje klubům při odeslání neobsazené delegace. 

3.4. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o řešení odměn za NRL. Výbor ČBF se v letošní 
sezóně již odměnami v NRL nebude zabývat, bude řešeno před začátkem nové sezóny 
2022/23. 

4. Delegace: 

4.1. Delegační pracovník potvrdil slova předsedy a doplnil, že i v řadách rozhodčích se omlouvají 
rozhodčí díky izolacím/karanténě. 

4.2. Stále platí následující nařízení: 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. Předseda VV ČABR-seČ opakovaně poděkoval za dosavadní činnost delegačnímu 
pracovníkovi. 

5. Disciplinární komise: 

5.1. Vzhledem k současné COVID situaci bylo rozhodnuto, že se u rozhodčích zatím bude promíjet 
pozdní omluva. 

6. VH ČABR-seČ, školení nových rozhodčích, předsezónní seminář: 

6.1. VH ČABR_seČ: 

6.1.1. Letos se uskuteční volební VH ČABR-seČ, na které bude zvolen předseda VV ČABR-seČ na 
další období. Termín je stanoven na sobotu 21. 5. 2022 od 930 v hotelu Lev v Lovosicích. 
Termín v květnu byl zvolen proto, aby nový VV ČABR-seČ byl schopen zorganizovat 
školení nových rozhodčích a předsezónní seminář.  

6.1.2. Současný předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné, že již nebude na další volební 
období kandidovat. Kandidátem na předsedu za současný VV ČABR-seČ bude navržen 
Tomáš Mašek.  

6.1.3. Po skončení VH ČABR-seČ proběhne krátký seminář s rozborem videí. Předseda VV ČABR-
seČ se souhlasem VV ČABR-seČ rozhodl, že ten, kdo se zúčastní VH ČABR-seČ a 
následného semináře, bude mít slevu na licenční poplatek ve výši 100 Kč pro sezónu 
2022/2023. 

6.2. Školení nových rozhodčích: 

6.2.1. Školení nových rozhodčích se uskuteční 3. – 4. 9. 2022, dále se nováčci zúčastní i 
předsezónního semináře. Místo školení bude upřesněno později, pravděpodobně 
v Děčíně. 

6.2.2. Organizaci školení již bude mít na starosti nový VV ČABR-seČ. 

6.3. Předsezónní seminář: 

6.3.1. Předsezónní seminář se uskuteční v sobotu 10. 9. 2022 nebo 17. 9. 2022 – termín a místo 
bude upřesněn podle termínu ligových seminářů (skupina 2).  

6.3.2. Organizaci školení již bude mít na starosti nový VV ČABR-seČ. 

7. Diskuze, různé: 

7.1. Přítomní předběžně probrali možný seznam zájemců o zvýšení kvalifikace na 2. a 1. třídu. 
Konečný seznam bude elektronicky projednán mezi členy výboru. 

7.2. Delegační pracovník navrhl, aby se od další sezóny na delegacích podíleli 2 spolupracovníci. 
VV ČABR-seČ s tímto návrhem souhlasil s tím, že konečné rozhodnutí bude již v pravomoci 
nového VV ČABR-seČ. 

7.3. Bylo dohodnuto, že by se uskutečnilo tradiční setkání v Proseči pod Ještědem, termín 
4. 6. 2022. Tentokráte by to však bylo bez sportovního vyžití, jelikož je stále hřiště 
v rekonstrukci. 



 

 

 

8. Úkoly ze schůze VV: 

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

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

8.3. Zajistit prostory pro konání VH ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 25. 2. 2022 

8.4. Zaslat pozvánky a další potřebný materiál na VH ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 20. 3. 2022 

8.5. Informovat kluby o chystaném školení nových rozhodčích – R. Šikner, termín do 31. 3. 2022 

8.6. Zaslat informace k setkání v Proseči pod Ještědem – R. Šikner, termín do 15. 3. 2022 

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

 

Zapsal: Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 

  


