
 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČABR-seČ 2020/21 

V červnu a září 2020 proběhlo školení nových rozhodčích, kterého se zúčastnilo 13 zájemců, 
z toho 12 uspělo a 1 ze zdravotních důvodů nedělal praktickou zkoušku. Chtěl bych poděkovat 
všem klubům za to, že nám rozhodčí na školení poslali. Bohužel z těchto 13 nových rozhodčích 
se 3 už nepřihlásili. S těmito nováčky bude proveden v sobotu 11. 9. 2021 v Děčíně na turnaji 
„restart“, aby si vše na hřišti znovu oživili. 

V uplynulé sezóně bylo bohužel kvůli COVID-19 delegováno cca 5 zápasů, pak byla sezóna 
ukončena. V červnu 2021 napříč oblastmi byla vytvořena iniciativa „Restart krajských 
rozhodčích“, kde každá oblast připravila téma na webináře nebo vytvořila pravidlové nebo 
video testy. Na celkem 4 webináře se v průměru přihlašovalo 60 rozhodčích z celé ČR, bohužel 
z naší oblasti ze strany čistě krajských rohodčích minimální zájem (max. 2). Všem rozhodčím 
v kraji jsem přeposílal feedbacky z různých situtací ze soutěží KNBL, ŽBL a ČP mužů (celkem 
jich bylo 18). 

Do sezóny 2021/22 se přihlásilo 46 rozhodčích, z toho je 21 ligových. Ze zbytku čistě krajských 
rozhodčích je 15 hráčů/trenérů. Zbude tedy pouze 10 rozhodčích, kteří by teoreticky byli 
schopni pískat každý hrací termín. To je při současném systému delegací, kdy delegujeme 
v průměru 4-5 ligových zápasů (ŽL, dorostenecké ligy a NRL) v každém hracím termínu, vlastně 
0 rozhodčích na krajské soutěže. Všichni rozhodčí v kraji jsou vybaveni novými triky s logem 
CZ.BASKETBALL, z části se na financování podílel OV ČBF-seČ. 

Největší problémy s delegacemi v nové sezóně budou v Libereckém kraji, kde máme na oblast 
Č. Lípy, Liberce a Jablonce n. Nisou pouze 1 krajského rozhodčího (navíc trenérku). Bude se 
tedy velmi často stávat, že na utkání v těchto místech bude v delegaci zadáno „ZAJISTÍ 
POŘADATEL“.  Systém delegací bude prováděn tak, že nejdříve s delegacemi pokryjeme místa, 
odkud nám rohodčí posíláte na školení, a pak teprve budou rozhodčí posíláni do větších 
vzdáleností. Ale abych nebyl jen na Liberecku, problémy budou ve Varnsdorfu, Roudnici n. 
Labem, Litoměřících, Lovosicích a při větším počtu zápasů i v Lounech. A doporučuji 
nespoléhat na to, že se bude v místech hrát ligové utkání, ligoví rozhodčí většinou přejíždějí 
mezi utkáními a nemají povinnost před ligovým utkáním krajské utkání přijmout. 

Na závěr bych chtěl Vás kluby požádat o spolupráci. Rozhodčí nejsou nepřátelé! Jsou součástí 
basketbalu stejně jako hráči a trenéři. Stále platí to, že když nám pošlete zájemce na školení, 
tak budou pískat zejména u Vás a zejména děti a mládež. Tím ušetříte za cestovné. Musíte 
však tyto nové rozhodčí pomoci také ochránit. „Úmrtnost“ nových rozhodčích je přes 50% a 
většinou končí kvůli chování diváků = rodičů. Zde se bohužel ani domácí celek „svých“ 
rozhodčích nezastane, a když oni necítí podporu ani doma, tak raději s pískáním skončí. 

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 

Ústí nad Labem, 7. 9. 2021 


