ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích-severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 25.09.2012 od 1700 v Ústí nad Labem, Jateční 18.
Přítomni:

R. Šikner, O. Beneš, L. Neuman, P. Šmíd

Nepřítomni:

-----

Program:
1. zahájení
2. náhradní seminář rozhodčích
3. kontrola úkolů z minulého VV
4. vyhodnocení školení rozhodčích
5. vyhodnocení semináře rozhodčích
6. nová sezona
7. diskuze
8. úkoly ze schůze VV
9. rozhodnutí VV ČABR-seČ
10. závěr
K jednotlivým bodům:
1.

Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Náhradní seminář:
2.1. Náhradního a opravného semináře se zúčastnilo 7 z 11 pozvaných rozhodčích.
2.2. 2 byli omluveni, splnění písemného testu bude řešeno individuálně s předsedou VV ČABR-seČ.
2.3. Zbylí 2 kolegové se bez omluvy nedostavili.

3.

Kontrola úkolů z minulého VV:
3.1. Zaslat zájemcům pozvánku na 1. část školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 23.05.2012 - splněno
3.2. Objednání obědů, ubytování, prostorů pro školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 23.05.2012 splněno
3.3. Zajištění tiskopisů (cestovní příkaz, dohody pro lektory), vytvoření třídní knihy – O. Beneš, termín do
16.06.2012 - splněno
3.4. Provést vyúčtování 1. části školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20.06.2012 - splněno
3.5. Požádat OV ČBF-seČ o příspěvek na školení rozhodčích na pokrytí nákladů na pronájem a stravu – R.
Šikner, termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ – úkol trvá do nejbližší schůze OV
3.6. Zajištění úprav na webových stránkách oblasti, zejména nutnosti odesílání změn delegací (změny
termínů, místa konání utkání, zrušení delegace) – O. Beneš, termín do 31.08.2012 - splněno
3.7. Úpravy na webových stránkách zanést do zprávy o činnosti ČABR-seČ za sezonu 2011/2012 a
vytvoření této zprávy – R. Šikner, termín do 11.06.2012 - splněno
3.8. Přednést na OV ČBF-seČ organizační zajištění na festivalech mládeže – rozhodčí si zajišťuje se
souhlasem delegačního pracovníka VV ČABR-seČ pořadatel turnaje sám – R. Šikner, termín nejbližší
schůze OV ČBR-seČ - splněno

4. Vyhodnocení školení rozhodčích:
4.1. První části školení se zúčastnilo celkem 19 zájemců + 2 z východních Čech, konala se ve Varnsdorfu,
kde bylo vše zajištěno podle požadavků, a všichni byli spokojeni.
4.2. Na druhou část školení nedorazili 2 zájemci, kteří školení ukončili s tím, že se již rozhodčími nechtějí
stát.
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4.3. V řádném termínu ukončilo úspěšně školení 13 zájemců a stali se rozhodčími III. třídy. K nim se přidali
oba kolegové z východních Čech. 1 zájemce neprošel přes praktickou zkoušku a dále se již nechce
kariéře rozhodčího věnovat. Zbylých 5 zájemců neuspělo v řádném termínu u písemného testu.
4.4. Všech 5 neúspěšných zájemců se dostavilo na opravný seminář, kde písemný test splnili 4. Zbylé
jedné budoucí kolegyni bylo doporučeno samostudium a možnost zúčastnit se příští schůze VV ČABRseČ s možností si písemný test doplnit. Garantem této kolegyně je Pavel Šmíd.

5. Vyhodnocení semináře rozhodčích:
5.1. Přihlášku pro řízení soutěží v sezoně 2012/2013 zaslalo celkem 54 rozhodčích (včetně nových
rozhodčích z letošního školení rozhodčích).
5.2. Řádného semináře se však zúčastnilo pouze 18 rozhodčích + 19 na školení rozhodčích.
5.3. Písemný test na řádném semináři nenapsali 2 kolegové, kteří však na náhradní seminář nedorazili
(omluven pouze jeden).
5.4. Po skončení seminářů a školení rozhodčích bude prozatím pískat krajské soutěže celkem 45
rozhodčích (včetně ligových a nových). 3 rozhodčí si budou moci dopsat písemný test a zařadit se
mezi rozhodčí v oblasti (Holuša, Chvojanová, Pazourová) na nejbližší schůzi VV ČABR-seČ.
5.5. Všichni rozhodčí pískající ligové soutěže, kteří neuspěli na řádném semináři v Nymburku, splnili testy
na náhradním semináři v Praze.
6.

Nová sezóna:
6.1. Vzniká nový subjekt s právní subjektivitou v kraji.
6.2. Předseda VV ČABR-seČ členem nového OV ČBF-seČ. Dalším členem OV je také Otakar Beneš.
6.3. Ve VV ČABR-seČ nejsou žádné změny v kompetencích a ve složení VV ČABR-seČ.

7.

Různé, diskuse
7.1. Předseda VV ČABR-seČ seznámil přítomné s možností nákupu trik pro rozhodčí od L. Kapani. Bude
objednáno ukázkové triko a podle kvality a ceny bude rozhodnuto o případném nákupu nových trik
pro rozhodčí v kraji v několika barevných provedeních.

8.

Úkoly ze schůze VV:
8.1. Provést vyúčtování seminářů – R. Šikner, termín do 30.09.2012
8.2. Zaslat výsledky seminářů a školení členům VV ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 26.09.2012
8.3. Požádat OV ČBF-seČ o příspěvek na školení rozhodčích na pokrytí nákladů na pronájem a stravu – R.
Šikner, termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ
8.4. Objednání zkušebního trika pro rozhodčí – R. Šikner, termín do 31.10.2012
8.5. Pozvat kolegy Holušu, Chvojanovou a Pazourovou na opravný písemný test – R. Šikner, termín
nejbližší schůze VV ČABR-seČ

9.

Rozhodnutí VV ČABR-seČ:
9.1. VV ČABR-seČ rozhodl, že finanční odměna pro delegačního pracovníka na sezónu 2012/2013 bude
stejná jako v minulé sezóně. - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
9.2. VV ČABR-seČ rozhodl, že i při následujícím semináři a školení rozhodčích bude proplácen příspěvek na
cestovné. Před každou akcí bude připravena kalkulace tohoto příspěvku. - hlasování: PRO 4, PROTI 0,
ZDRŽELI SE 0

10. Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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