ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích-severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila v úterý 7.9.2010 od 1730 v Děčíně, Na Pěšině 262.
Přítomni:

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

Nepřítomni:

J. Šedivý

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. seminář a valná hromada 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 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Kontrola úkolů z minulého VV:
2.1. Přednést problémy mezi VV ČABR-seČ a STK ČBF-seČ na nejbližší schůzi OV ČBF-seČ – R. Šikner,
termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ – splněno
2.2. Oslovit dosavadního předsedu DOK ČABR-seČ, zda-li bude v činnosti pokračovat – O. Beneš, termín
do 15.6.2010 – splněno, nepodařilo se sehnat
2.3. Oslovit možného kandidáta na předsedu DOK ČABR-seČ – R. Šikner, termín do 20.6.2010 – splněno
2.4. Odeslat rozhodčím pozvánky na seminář a valnou hromadu ČABR-seČ společně s dokumenty k VH – L.
Neuman, termín do 20.6.2010 – splněno
2.5. Připravení písemného testu z oblasti soutěžního řádu basketbalu a rozpisu soutěží a odeslat
předsedovy VV ČABR-seČ – L. Neuman, termín do 31.7.2010 – zatím nesplněno, úkol trvá
2.6. Připravení písemného testu z oblasti pravidel basketbalu – R. Šikner, termín po republikovém
semináři ČABR – splněno
2.7. Prověření, zda všichni rozhodčí uhradili stanovený poplatek a odeslat předsedovi VV ČABR-seČ – J.
Šedivý, termín do 30.6.2010 – nesplněno, úkol trvá
2.8. Prověření, zda všichni rozhodčí, kteří dostali sankci od DK, uhradili své závazky a konečnou zprávu
odeslat předsedovi VV ČABR-seČ – P. Šmíd ve spolupráci s J. Šedivým, termín do 30.6.2010 – splněno
ze strany P.Šmída, nesplněno ze strany J.Šedivého, úkol trvá
2.9. Zaslat členům VV ČABR-seČ seznam rozhodčích, kteří se nedostavili k utkání a byl rozpor v zápisech
z STK, kde byli uvedeni jiní rozhodčí – L. Neuman ve spolupráci s P. Šmídem, termín do 30.6.2010 –
nesplněno, není možné dohledat
2.10. Odeslat podle instrukcí poplatek L. Gramannové – J. Šedivý, termín do 30.6.2010 – splněno

3.

Seminář a Valná hromada ČABR-seČ
3.1. VH ČABR-seČ je připravena.
3.2. Za VV ČABR-seČ je navržen kandidát na předsedu VV ČABR-seČ Roman Šikner, na předsedu DOK
Jaromír Votroubek.
3.3. Součástí semináře rozhodčích bude i přednáška nových pravidel pro zájemce z řad trenérů – možná
úprava programu semináře a VH.
3.4. Předložení úprav návrhu Disciplinárního řádu ČABR-seČ v souvislosti se schválením nového DŘ ČABR.
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4.

Nová sezona
4.1. Na žádost STK ČBF-seČ rozhodčí delegování k prvním utkáním budou kontrolovat hřiště – vybavení na
nová pravidla basketbalu a vyplní Protokol o kontrole vybavení a rozměrech hřiště, který jim předloží
domácí klub.
4.2. Nová pravidla budou aplikována podle Rozpisu soutěží ČBF-seČ.

5.

Různé, diskuse
5.1. Poplatek za nová pravidla je stanoven na 100 Kč, rozhodčí uhradí hotově na semináři.
5.2. Rozhodčí republikových soutěží uhradí poplatek na účet, kopii dokladu o zaplacení zašlou mailem
nebo poštou předsedovi VV ČABR-seČ.

6.

Úkoly ze schůze VV:
6.1. Připravení písemného testu z oblasti soutěžního řádu basketbalu a rozpisu soutěží a odeslat
předsedovy VV ČABR-seČ – L. Neuman, termín do 31.7.2010 – zatím nesplněno, úkol trvá – nový
termín do 10.9.2010
6.2. Prověření, zda všichni rozhodčí, kteří dostali sankci od DK, uhradili své závazky a konečnou zprávu
odeslat předsedovi VV ČABR-seČ – P. Šmíd ve spolupráci s J. Šedivým, termín do 30.6.2010 – splněno
ze strany P.Šmída, nesplněno ze strany J.Šedivého, úkol trvá – nový termín pro J.Šedivého do
24.9.2010
6.3. Zapracovat změny do DŘ ČABR-seČ a předložit na VH – R. Šikner, termín do 11.9.2010
6.4. Odeslat rozhodčím pískající republikové soutěže rozhodnutí o zaslání poplatku na účet – R.Šikner,
termín do 15.9.2010
6.5. Zaslat rozhodčím informaci o poplatku za nová pravidla basketbalu – R.Šikner, termín do 8.9.2010
6.6. Seznámení rozhodčích s kontrolou hřišť a vyplnění protokolu pro STK ČBR-seČ – R. Šikner, termín do
11.9.2010
6.7. Vyúčtování semináře –R.Šikner, termín do 24.9.2010

7.

Rozhodnutí VV ČABR-seČ:
7.1. VV ČABR-seČ schválil návrh předsedy, aby rozhodčí pískající republikové soutěže uhradili poplatek na
účet a kopii dokladu o zaplacení zaslali předsedovi - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
7.2. VV ČABR-seČ schválil návrh předsedy, aby všichni rozhodčí na semináři uhradili náklady za nová
pravidla ve výši 100 Kč- hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

8.

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