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

Zpráva o činnosti ČABR-seČ za období 2015
Vážené dámy, vážení pánové,
uplynulá sezóna 2014/2015 již neprobíhala z hlediska rozhodčích bez problémů, jako většina
přechozích. Největší problémy jsme měli vzhledem k počtu rozhodčích v naší oblasti s obsazováním
zápasů, zejména soutěží středních Čech, kterých se účastnily družstva z naší oblasti. Nyní už bývalý
delegační pracovních středních Čech odmítl řešit delegace pro družstva, která hrála střední Čechy.
Navíc nebyly ani sdělovány změny v utkáních našemu delegačnímu pracovníkovi, takže se dvakrát
stalo, že přijeli rozhodčí na utkání, které bylo zrušeno nebo přeloženo, toto nebylo zadáno ani do
systému. Samozřejmě rozhodčí mohli být použiti jinde.
Na konci sezónu jsme se rozhodli pískat finálová utkání SČL ve třech rozhodčích, samozřejmě po
dohodě s kluby. Byla takto odpískána dvě první utkání, vzhledem k pracovním povinnostem a
zdravotním komplikacím rozhodčích byl na třetí utkání pozván rozhodčí z okolního kraje. V trendu
pískání rozhodčích ve třech bychom se chtěli do budoucna uchylovat častěji, musí nás však být
dostatek.
Z pohledu rozhodčích proběhlo poměrně bez větších problémů zavádění nových Pravidel basketbalu
2014 do života, za to bych chtěl také poděkovat STK ČBF-seČ, kde jsme společně stanovili postupy,
které musí jak rozhodčí, tak kluby akceptovat.
Uplynulou sezónu 2014/2015 prováděl delegace nový delegační pracovník. Za jeho činnost bych mu
chtěl veřejně poděkovat, protože jeho práce opravdu není jednoduchá. Delegoval vlastně tři soutěže,
a to naši oblast, střední Čechy a ligové soutěže na požádání republikového ČABRu. Téměř každý hrací
víkend jsme spolu řešili, prováděli přesuny rozhodčích na poslední chvíli tak, abychom ušetřili finanční
prostředky na cestovném klubům.
Na konci sezóny 2014/2015 jsme chtěli uspořádat školení nových rozhodčích, přihlásilo se však pouze
7 zájemců. Dva z těchto zájemců se zúčastnili školení rozhodčích v Praze, další jeden se zúčastnil letos
na podzim školení NYR, které organizoval republikový ČABR.
Nová sezóna 2015/2016 začala tradičním zářijovým seminářem rozhodčích, na který se poprvé dostavili
všichni krajští rozhodčí a nemuseli jsme tudíž dělat náhradní seminář. Přesto rozhodčích pro krajské
soutěže je žalostně málo. Z celkového počtu 17 rozhodčích, kteří pískají ligové soutěže a pokud
nepískají ligu v kraji, tak je v kraji nepoužijeme. Ze zbytku rozhodčích je mnoho hráčů a trenérů,
nemohou tedy také pískat tak, jak bychom potřebovali.
V současné době delegujeme již 4 soutěže, a to náš kraj, nadregionální soutěž U15, střední Čechy a
ligové soutěže. Ze začátku sezóny byl problém s nadregionálními soutěžemi vzhledem k jejich
mezikrajovým rozsahem. Delegační pracovníci jednotlivých oblastí se museli sladit, aby delegace
probíhali v pořádku. Musím zmínit pozitivní přístup nového vedení rozhodčích ve středních Čechách a
ochotu spolupracovat nového delegačního pracovníka ve středních Čechách.
Bylo také zvoleno nové vedení republikového ČABRu nám moc nepomáhá při delegacích. Neustále
rostou požadavky na delegace na ligové soutěže, které někdy musíme odmítnout, ale také dopis, který
od republikového ČABRu byl odeslán ligovým rozhodčím. V něm je rozhodčím oznámeno, že pokud
pískají v místě utkání ligu a po tomto ligovém utkání se hraje ještě utkání OP, mohou ho odmítnout.
Samozřejmě ho neodmítnou rozhodčí z naší oblasti, ale bohužel u nás nepískají jen rozhodčí z naší
oblasti, ale např. z Prahy. Od začátku sezóny se nám stalo již třikrát, že rozhodčí z jiné oblasti nepískali
po lize utkání OP (Varnsdorf, Č. Lípa). Na schůzi předsedů rozhodčích se pokusím tuto skutečnost
zvrátit.

Zpráva o činnosti VV ČABR-seČ
V Proseči pod Ještědem, 17. 11. 2015

Stránka 1 z 2
Vypracoval: Roman Šikner, předseda VV ČABR-seČ

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích - severní Čechy
Od nové sezóny nastala jedna podstatná věc před zápasem, a to byly zrušeny hráčské licence a
postupně budou zrušeny i trenérské licence. Vše je již na soupisce, což kvitujeme. Jelikož se jedná o
nový systém, musí se vychytat „mouchy“, které tento systém přináší. Prozatím totiž umožňuje přidávat
na soupisku hráče i trenéry s prošlou (neplatnou) licencí. Rozhodčí musí toto kontrolovat, aby k utkání
nenastoupil hráč, který má neplatnou licenci, ale také aby se i systém vylepšil.
Abychom navýšili počet rozhodčích v kraji, plánujeme školení rozhodčích v termínu
18. a 19. června 2016. Teoretická část by se uskutečnila v Lovosicích, praktická část v neděli pak
v Litoměřicích. Tímto můžete tuto skutečnost začít šířit v klubech, samozřejmě po novém roce půjde
na kluby oficiální dopis.
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 klidné svátky Vánoční a mnoho zdraví a sportovních úspěchů v roce 2016

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ

Zpráva o činnosti VV ČABR-seČ
V Proseči pod Ještědem, 17. 11. 2015

Stránka 2 z 2
Vypracoval: Roman Šikner, předseda VV ČABR-seČ

