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

Zpráva o činnosti ČABR-seČ
za období 2010/2011
Vážené dámy, vážení pánové,
v září 2010 proběhla řádná Valná hromada ČABR-seČ, na které se volil předseda Výkonného výboru
ČABR-seČ a předseda Dozorčí a odvolací komise ČABR-seČ. Staronovým předsedou VV ČABR-seČ se
stal Roman Šikner, předsedou DOK ČABR-seČ se stal Mgr. Jaromír Vobroubek. Složení VV ČABR-seČ
zůstalo pro sezonu 2010/2011 stejné.
Ve stejný den, kdy byla VH ČABR-seČ, se uskutečnil také seminář pro oblastní rozhodčí. Na tomto
semináři dostali všichni rozhodčí nová pravidla basketbalu a podrobný výklad změn v pravidlech.
Výkladu změn pravidel basketbalu se mohli zúčastnit také trenéři a zástupci klubů, někteří tohoto
využili. Myslím si, že toto je cesta do budoucna, kdy to, co je sdělováno rozhodčím, je také
prezentováno trenérům a nemělo by tak docházet ke konfliktům v různém výkladů pravidel.
Sezona 2010/2011 proběhla z hlediska rozhodčích bez větších problémů, řešili se běžné záležitosti
ohledně chyb rozhodčích. Disciplinární komise VV ČABR-seČ řešila pouze dva případy, oba za
nedostavení se rozhodčího k utkání. Oběma rozhodčím byly uděleny peněžité tresty. Žádný jiný
podnět ani ze strany klubů, ani ze strany STK ČBR-seČ nevzešel.
Na konci sezony jsme plánovali uskutečnění školení pro rozhodčí III. třídy. Bohužel ani letos se
nepodařilo školení naplnit, a to nejen v naší oblasti. Je to již podruhé a začíná to být alarmující. Počet
rozhodčích v kraji pomalu klesá a nejsou žádní noví zájemci. Příští rok musíme školení již uskutečnit,
jinak hrozí velké problémy v počtu rozhodčích a tím i možných problémech v delegacích. K tomu bych
Vás, kluby, chtěl požádat o spolupráci.
Na začátku sezony 2010/2011 jsme se na OV ČBF-seČ domluvili na tom, že bude navrácena povinnost
klubů mít za určených podmínek přihlášené rozhodčí. K tomuto kroku však nakonec nedošlo. Vedlo
mě k tomu rozhodnutí ČBF o zřízení divizí v mládežnickém basketbalu a nejasnostem, kdo vlastně
bude tyto soutěže řídit a kdo bude delegovat rozhodčí. Na této povinnosti budeme trvat pro další
sezony, až se situace ohledně divizí vyjasní.

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ
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