
 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČABR-seČ 2021/22 

V sobotu 11. 9. 2021 ve spolupráci s BK Děčín proběhl na turnaji „restart“ nových rozhodčích, 
kteří byli vyškoleni o rok dříve a díky COVIDu nemohli pískat. Tohoto restartu se kromě 1 
zúčastnili všichni nově proškolení. 

Končící sezóna 2021/22 byla z pohledu rozhodčích velmi komplikovaná. Více než polovina 
sezóny byla ovlivněna COVIDem. Nemoci rozhodčích, karantény, nemožnost pískat kvůli 
vládním opatřením už tak snižovali počty rozhodčích pro krajské soutěže. Dále pak i situace ve 
vašich klubech, kdy se kvůli karanténám překládalo enormní množství utkání. Utkání byla 
rušena doslova i pár minut před začátkem utkání a překládána na termíny dle dohody klubů. 
Toto vše ovlivňovalo delegace na utkání severočeské oblasti, NRL a ligových soutěží.  

Do uplynulé sezóny se přihlásilo a absolvovalo semináře 44 rozhodčích. Z toho je 21 ligových 
rozhodčích, kteří jsou díky obsazenosti na ligová utkání v naší oblasti téměř nepoužitelní 
v rámci delegací. Dále 9 nováčků, kteří nemohli i vzhledem ke svému věku pískat samostatně. 
Dalších několik rozhodčích má klubové povinnosti, buď jako hráči nebo trenéři, zde probíhala 
intenzivní komunikace s delegačním pracovníkem ohledně delegací. Pak zranění, nemoci, 
karantény a začínali jsme na každý víkend s 8-10 rozhodčími. Při pokrytí ligových soutěží a NRL 
(což se také ne vždy podařilo), jsme na krajské soutěže byli na 0 rozhodčích. Snažili jsme se 
vykrýt místa, kde se hrálo něco jiného a pokrýt po domluvě s ligovými rozhodčími nebo 
doplněním mladými rozhodčími. To se ne vždy podařilo, zejména v místech, kde rozhodčí již 
delší domu nemáme. Stále to jsou místa v Liberci, Litoměřicích, České Lípě, Roudnici nad 
Labem, Varnsdorfu, Teplicích, Lounech. V Lounech je hlavně problém s tím, že se velmi často 
překrývají utkání ve dvou různých halách. 

Abychom se pokusili tuto situaci co nejvíce zmírnit, byly uspořádány 3 školení rozhodčích 
4. třídy, tzv „laiků“, ve Varnsdorfu, Teplicích a Liberci. Tito proškolení rozhodčí byly kluby 
používány při neobsazení utkání. Ostatní kluby na tuto nabídku nereflektovaly. 

Situace rozhodčích je taková, jaká je. Musíme doplnit počty rozhodčích zejména v místech, 
kde v současné době nejsou. Jak říkám již několik let, budou tito rozhodčí primárně pískat 
v místech, kde bydlí nebo v klubech působí jako hráči/trenéři. Musíte nám je však na školení 
rozhodčích poslat. Bez klubové pomoci s tím moc neuděláme. Školení nových rozhodčích 3. 
třídy je plánováno na 3.-4.9.2022. Po této VH ČBF-seČ Vám budou zaslány informace a důrazně 
apelujeme na tom, abyste tuto informaci v klubech rozšířili a pokusili se adepty na školení 
sehnat. Znovu opakuji, budou primárně pískat ve vašem klubu. 

To byla situace k delegacím vzhledem ke stavu rozhodčích po seminářích. Bohužel nám několik 
rozhodčích (konkrétně 4) skončilo v průběhu sezóny kvůli chování pomocných rozhodčích u 
stolku a zejména diváků (rodičů). Mnohdy naprosto nedůstojné, vulgární a nepřístojné 
„chování“ ubožáků, kteří musí doma držet pusu a jdou se vyřvat na basket, způsobuje, že 
rozhodčích je málo a další končí, protože to nehodlají poslouchat. Tyto verbální útoky jsou 
mířeny zejména na mladší začínající rozhodčí, kteří dělají chyby, stejně jako vaši začínající 



 

 

 

hráči, trenéři. U rozhodčích toto ale není akceptováno, proč? Proč jim nikdo z trenérů nebo 
dalších funkcionářů na utkání nepomůže a nezastane se jich? Nejsmutnější na tom je, že se 
tomu děje na utkáních v místech, ze kterého rozhodčí pochází a „řvou“ na něho vlastní lidi! Je 
velmi málo klubů, kde se trenér vůči těmto „zoufalcům“ ohradí. Dejte mladým rozhodčích 
možnost, aby se pískat naučili. To se ale naučí pouze tehdy, když budou pískat a s tím spojené 
je i to, že budou dělat chyby, ze kterých se učí. Zde měl zasáhnout OV ČBF-seČ, ale vzhledem 
k tomu, že se za celou sezónu 2021/22 nebyl schopen sejít, se nic nevyřešilo. Zde bych jménem 
VV ČABR-seČ chtěl na Vás všechny apelovat, nechraňte jen své hráče a trenéry, ale chraňte i 
své rozhodčí. 

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 

Děčín, 28. 4. 2022 


