ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích - severní Čechy

Zpráva o činnosti ČABR-seČ za období 2013/2014
Vážené dámy, vážení pánové,
uplynulá sezóna proběhla bez větších problémů. Stejně jako oblastní soutěže byla ovlivněna velkým
množstvím družstev z naší oblasti, která se rozhodla hrát jiné oblastní soutěže.
Vzhledem ke zkušenostem jednotlivých rozhodčích nevybočili jejich výkony ze standardu. V průběhu
sezóny nastaly situace, kdy měli trenéři jiný názor na rozhodnutí rozhodčího. Nakonec se vše podařilo
vysvětlit a učinit opatření k tomu, aby nevznikali zbytečně vyhrocené situace jak pro rozhodčí, tak pro
družstva.
V květnu se uskutečnilo školení rozhodčích 2. a 1. třídy, které zajišťovala ČABR v Klatovech. Všichni naši
vyslaní účastníci uspěli a kromě jednoho budou pískat republikové soutěže. Chtěl bych jím tímto
poblahopřát a poděkovat za jejich reprezentaci našeho kraje.
Po skončení soutěží se 14. a 15. června 2014 uskutečnila 1. část školení rozhodčích. Bylo přihlášeno
celkem 22 zájemců, nakonec do Lovosic dorazilo 20 účastníků školení. Členové VV ČABR-seČ, kteří se
zúčastnili tohoto školení, se shodli na tom, že úroveň těchto účastníků je na velmi dobré úrovni a pokud
všichni složí úspěšně zkoušky, rozšíří se počet rozhodčích o kvalitní kolegy, kteří mohou okamžitě pískat
i náročnější utkání. Jedinou vadou na tomto školení bylo to, že celé školení mělo proběhnout
v Lovosicích. V sobotu se uskutečnilo vše bez problémů v ZŠ Všehrdova v Lovosicích. Nedělní část byla
nakonec přesunuta do haly BK Slavoje Litoměřice na ZŠ U Stadionu. Důvodem tohoto přesunu byl
neúměrně vysoký požadavek na pronájem haly v Lovosicích a neochoty všech osob v Lovosicích jednat
o snížení nájmu. Nakonec R. Šotnar ze Slavoje Litoměřice vyšel rozhodčím vstříc a za symbolický
pronájem zajistil prostory i oběd. Tímto děkuji pořadatelům v Litoměřicích a na ZŠ Všehrdova za jejich
vstřícnost a spolupráci při přípravě a průběhu školení. Pro nové rozhodčí byly objednány nové „dresy“
pro rozhodčí ve stejných barvách, jako doposud.
Druhá část tohoto školení se uskuteční 13. září 2014 v hale BK Děčín, Maroldově ulici. Bohužel již jeden
účastník se odhlásil z důvodu hráčských povinností ve svém klubu. Přesto očekáváme, že ostatní
účastníci úspěšně složí zkoušky.
V neděli 14. září 2014 bude probíhat pro nové i stávající rozhodčí podzimní povinný seminář, který se
ponese zejména v duchu změn pravidel basketbalu. Byla pozvána na společnou část výkladu nových
pravidel i široká basketbalová veřejnost (trenéři, asistenti, hráči, funkcionáři), ale do dnešního dne je
zájem velmi malý (pouze 3 přihlášení). Přesto doufám, že se ještě další zúčastní, protože jsme mohli
v rámci tohoto semináře probrat i skutečnosti, které trápí trenéry a rozhodčí při utkáních.
Součástí nedělního semináře bude i Valná hromada ČABR-seČ, na které se bude volit nový předseda
VV ČABR-seČ a předseda DOK ČABR-seČ.
Současný VV ČABR-seČ se během činnosti snažil co nejvíce ušetřit finanční prostředky a po většinu
volebního období komunikoval pomocí e-mailů. V případech nutnosti jsme se sešli osobně a snažili se
vyřešit co nejvíce přímo na místě.
Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem členům VV ČABR-seČ za jejich činnost v celém období, všem
rozhodčím za jejich téměř bezchybnou činnost a ostatní basketbalistům za jejich toleranci při utkáních.
Přeji všem v nové sezóně 2014/2015 mnoho sportovních úspěchů a splnění stanovených cílů
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