ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích - severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 22. 9. 2016 od 1730 v Lovosicích.
Přítomni:

R. Šikner, T. Rosenberger, P. Šmíd, K. Anton

Omluven:

O. Beneš, L. Neuman

Program:
1. zahájení
2. náhradní seminář
3. kontrola úkolů z minulého VV
4. výsledky školení rozhodčích
5. výsledky semináře rozhodčích
6. kontrola soupisek – trenérské licence
7. nová sezóna
8. diskuze
9. úkoly ze schůze VV
10. závěr
K jednotlivým bodům:
1.

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

2.

Náhradní seminář – zúčastnili se Lipenský D., Jaškovová A., Linka M. – všichni uspěli

3.

Kontrola úkolů z minulého VV:
3.1. Zajistit prostory pro školení rozhodčích v sobotu 18. 6. 2016– K. Anton, termín do 31. 3. 2016 – úkol
splněn
3.2. Zajistit halu pro školení rozhodčích v neděli 19.6.2016 – R. Šikner, termín do 31. 3. 2016 – úkol splněn
3.3. Zajištění pravidel basketbalu a mechaniky rozhodčích na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do
10. 6. 2016 – úkol splněn
3.4. Zajistit halu a turnaj pro druhou část školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 31. 5. 2016 – úkol splněn
3.5. Rozeslat dopis klubům na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20. 2. 2016 – úkol splněn
3.6. Rozeslat program a pozvánky na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 31. 5. 2016 – úkol splněn
3.7. Zajištění prostor pro seminář – O. Beneš, termín do 30. 6. 2016 – úkol splněn
3.8. Zprovoznit FB pro rozhodčí – T. Rosenberger, termín do 31. 3. 2016 – úkol splněn

4. Výsledky školení rozhodčích:
4.1. Na první část školení v Lovosicích a Litoměřicích bylo přihlášeno 20 zájemců, dorazilo 17..
4.2. Na druhou část školení v Děčíně dorazilo 14 zájemců, z toho 2 nemohli ze zdravotních důvodů
absolvovat praktickou část.
4.3. Po náhradním semináři uspěli všichni v teoretické části, někteří s podmínkou do příštího semináře. Dva
zájemci byli z jiných krajů. Dva zájemci, kteří nemohli absolvovat praktickou část, budou v rámci této
zkoušky pískat utkání se zkušeným kolegou.
4.4. VV ČABR-seČ konstatuje, že nakonec není příliš velký nárůst nových rozhodčích a stále trvá trend
klesajícího zájmu o činnost rozhodčího.
4.5. VV ČABR-seČ děkuje tímto všem, kteří se podíleli na zajištění a pořádání tohoto školení, zejména ZŠ
Všehrdova v Lovosicích, BK Slavoj Litoměřice a BK Děčín za poskytnutí prostor pro uspořádání školení.
5.

Výsledky semináře:
5.1. K řízení soutěží v nové sezóně se přihlásilo celkem 55 rozhodčích, nakonec po řádném a náhradním
semináři bude v naší oblasti 48 rozhodčích.
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5.2. Počet není příliš velký, je v tom započítáno 16 ligových rozhodčích, 12 nováčků. Je velké množství omluv
kvůli tomu, že rozhodčí jsou hráči nebo trenéři.
5.3. Na semináři byla všem přednesena nová pravidla pro delegace a omluvy..

6. Kontrola soupisek – trenérské licence:
6.1. Předseda VV seznámil přítomné s diskutovanou problematikou ohledně trenérských licencí, kterou řešil
OV ČBF-seČ společně s STK ČBF-seČ a SBT.
6.2. Rozhodčí budou postupovat podle Soutěžního řádu a Rozpisů soutěží. Nebudou tedy řešit elektronicky
platnost licencí.

7. Nová sezóna:
7.1. Stále platí pravidlo, že je primárně důležité obsadit naše krajské soutěže.
7.2. V nadcházející sezóně je velmi pravděpodobné, že utkání zejména minižactva bude rozhodčí řídit sám
nebo si bude muset pořádající družstvo zajistit rozhodčí samo.

8. Diskuze, různé:
8.1. Byla vyplacena odměna delegačnímu pracovníkovi za uplynulou sezónu.
8.2. Byla vedena diskuze ohledně případného EET pro rozhodčí a dopad na vyplácení odměn pro rozhodčí.
Tento problém bude řešen společně s ČABR.

9. Úkoly ze schůze VV:
9.1. Nejsou žádné úkoly mimo běžných činností během sezóny
10. Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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