ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích-severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 29.09.2011 od 1700 v Ústí nad Labem, Jateční 18.
Přítomni:

R. Šikner, O. Beneš, L. Neuman

Nepřítomni:

P. Šmíd

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. vyhodnocení semináře ČABR-seČ
4. nová sezona
5. různé, diskuze
6. úkoly ze schůze VV
7. závěr
K jednotlivým bodům:
1.

Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Kontrola úkolů z minulého VV:
2.1. Obeslat nepřihlášené rozhodčí se žádostí o sdělení informace, zda-li budou chtít v nové sezoně pískat
či nikoliv – R. Šikner, termín do 31.08.2011 - splněno
2.2. Připravení písemného testu na seminář ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 10.09.2011 - splněno
2.3. Zajištění prostor pro konání semináře, zajištění dohod o provedení práce a cesťáků – O. Beneš, termín
do 10.09.2011 - splněno
2.4. Vypracovat zprávu o činnosti ČABR-seČ za sezonu 2010/2011 a odeslat prostřednictvím sekretáře
všem klubům – R. Šikner, termín do 31.08.2011 - splněno
2.5. Odeslat rozhodčím pozvánku na seminář – R. Šikner, termín do 31.08.2011 - splněno
2.6. Odeslat rozhodčím pískající republikové soutěže rozhodnutí o zaslání poplatku na účet – R. Šikner,
termín do 10.09.2011 - splněno
2.7. Předseda DK VV ČABR-seČ bude rozhodnutí DK zasílat v kopii hospodáři a bude s ním kontrolovat
úhradu uložených sankcí – P. Šmíd a O. Beneš, termín trvale – trvalý úkol
2.8. Delegační pracovník zašle předsedovi OV ČBF-seČ seznam požadovaných změn pro úpravu webových
stránek www.sevcbf.cz – L. Neuman, termín do 31.08.2011 - splněno
2.9. Vyúčtování semináře – R. Šikner, termín do 24.09.2011 – posunuto po náhradním semináři

3.

Vyhodnocení semináře ČABR-seČ
3.1. Po krajském semináři je schopno pískat 40 rozhodčích v kraji, což je poměrně velký propad.
3.2. Na opravný seminář museli jet tři rozhodčí.
3.3. Vyúčtování řádného i náhradního semináře – na účet bude převedeno 11 380 Kč.

4.

Nová sezona
4.1. Delegační pracovník ČABR-seČ bude delegovat rozhodčí z kraje na divize, žákovské ligy a pro družstva
z naší oblasti hrající v jiném kraji.
4.2. Pokud bude rozhodčích nedostatek, bude upřednostněny krajské soutěže, v soutěžích řízených ČBF a
ČBF-stČ musí kluby počítat s tím, že jim přijede rozhodčí z jiného kraje.

5.

Různé, diskuse
5.1. VV ČABR-seČ nesouhlasí s tím, aby SBT-seČ pořádalo školení trenérů, na kterém přednáší změny
pravidel rozhodčí, který v nové sezoně nebude pískat a nezúčastnil se žádného ze seminářů
rozhodčích. Není tím zajištěna aktuálnost podávaných informací. VV ČABR-seČ žádá SBT-seČ, aby při
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příštím pořádání takovéhoto semináře konzultovalo otázku výkladu pravidel s předsedou ČABR-seČ,
který zajistí odpovídajícího přednášejícího.
5.2. Delegační pracovník si stále stěžuje na nefunkčnost některých připomínek na webových stránkách ze
strany delegací.
6.

Úkoly ze schůze VV:
6.1. Zaslat členům VV ČABR-seČ aktuální seznam rozhodčích pro sezonu 2011/2012 – R. Šikner, termín do
30.09.2011
6.2. Přednesení problému výkladu pravidel na seminářích trenérů pořádaných SBT-seČ na nejbližší schůzi
OV ČBF-seČ – R. Šikner, termín nejbližší schůze OV
6.3. Vyúčtování seminářů – R. Šikner, termín do 05.10.2011
6.4. Přednesení nedostatků s úpravou webových stránek ze strany delegačního pracovníka ČABR-seČ – R.
Šikner, termín nejbližší schůze OV

7.

Rozhodnutí VV ČABR-seČ:
7.1. VV ČABR-seČ rozhodl, že na řádném podzimním semináři bude proplácen příspěvek na dopravu.
Konkrétní výše příspěvku na dopravu bude zveřejněna na pozvánce na seminář. V souvislosti s tímto
příspěvkem na dopravu bude úměrně navýšen i licenční poplatek pro sezonu 2012/2013. VV ČABRseČ také rozhodl, že se místa konání řádných seminářů budou měnit. hlasování: PRO 3, PROTI 0,
ZDRŽELI SE 0

8.

Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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