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

Zpráva o činnosti ČABR-seČ za období 2016
Vážené dámy, vážení pánové,
uplynulá sezóna 2015/2016 a start nové sezóny je ve znamení dvou zásadních nepříjemností:
1) V uplynulé a už i letošní sezóně se začínají množit případy agresivních diváků, bohužel v drtivé
většině rodičů. Tito „diváci“ jsou agresivní nejen vůči rozhodčím (zejména začínajícím), ale také
k soupeřovým hráčům. Navíc se tak děje bohužel v dětských kategoriích. Rozhodčí už několikrát
museli přikročit k vyvedení takového „diváka“. V jednom případě to dokonce došlo tak daleko, že
vyvedená divačka (podle mých informací civilní zaměstnankyně městské policie), zavolala
na rozhodčí městskou policii v daném městě s tím, že byla omezena na svobodě. Rozhodčí naštěstí
vše ustáli. Na můj dotaz republikovému ČABRu ohledně postupu je argumentem pro rozhodčí, aby
mohli takového diváka vyvést, že se divák musí chovat v souladu s Pravidly basketbalu, Soutěžním
řádem basketbalu a příslušnými Rozpisy soutěží. Já osobně jsem vyváděl takového diváka před
několika týdny v Liberci na lize U15. Posledním větším případem bylo utkání minižactva mezi
Děčínem a Ústím nad Labem, kdy museli být všichni diváci vyvedeni, aby se utkání dohrálo.
Zdůvodněním pro chování diváků bylo, že byla učiněna „slabá delegace“. Chtěl bych se Vás ale
zeptat, co mají noví začínající rozhodčí pískat, když je už i na minižactvo „slabá delegace“? Kde se
mají naučit pískat, když vlastně všude jsou nevítáni? Ano, dělají chyby, ve většině případů
neúmyslně. Vždyť i ty dětičky, které pískají, také dělají chyby. Zaslouží si tak, aby se na nich někdo
vyléval své komplexy? Ne, také se to musí naučit. Bohužel, a to nejen mě, přijde, že v některých
klubech jsou úmyslně takto diváci „motivováni“, aby pomohli trenérovi. Ono to pak vypadá, že
trenér za nic nemůže, že to věcí diváků. Chtěl bych upozornit, že jsme se tomuto problému na
semináři rozhodčích věnovali a takovýto „diváci“ budou z hal vyváděni. Chtěl bych také požádat
Vás kluby, abyste na diváky – rodiče apelovali, aby se na utkání chovali slušně a tolerovali nejen
chyby svých hráčů – dětí, ale také protihráčů a rozhodčích. K tomu snad přispěje i připravovaný
KODEX, který by se měl týkat jak hráčů, tak trenérů, rozhodčích i diváků a ostatních funkcionářů.
2) Dalším velkým problémem je počet rozhodčích, se kterým v našem kraji můžeme disponovat.
V seznamu je sice 49 rozhodčích, ale z toho je 18 ligových (pískající republikové soutěže), které
nelze moc na krajské soutěže využít. Ze zbytku jsou většina hráči nebo trenéři. A to nemluvím o
zraněných rozhodčích. Na většinu hracích termínů zbývá v průměru 13 rozhodčích. Delegujeme
však nejen soutěže severních Čech, ale také soutěže středních Čech klubů, které tuto soutěž hrají,
dále nadregionální soutěže a v neposlední řadě i celorepublikové ligové soutěže! Téměř každé
hrací kolo jsem v kontaktu s delegačním pracovníkem a řešíme, kdo, kdy a kam pojede pískat.
Delegační pracovník obvolává omluvené rozhodčí, jestli by opravdu nemohli nějaké utkání
odpískat. I když se snaží, nastávají situace, kdy odmítá nadelegovat ligové soutěže, abychom
obsadili naše krajské soutěže. Už se také bohužel stalo, že nikoho neměl a musel se postarat
pořádající klub nebo pískal pouze jeden rozhodčí. Tato praxe je však běžná v jiných krajích. My toto
však nechceme, protože si myslíme, že rozhodčí jsou zejména u dětí velmi důležití, aby právě těmto
dětem řádně vysvětlili pravidla a nastavili jim i „mantinely“ chování. Jak jsem již sdělil, ne vždy se
to však pořadí. S tím souvisí i předchozí bod tzv. „slabé delegace“. Na dané utkání už prostě žádní
jiní rozhodčí nebyli. Resp. byli, ale museli by přijet z velké vzdálenosti a stálo by to klub zbytečné
peníze na cestovném. I v tomto případě delegační pracovní postupoval podle usnesení OV ČBF-seČ
před několika lety, aby byly delegace dělány s ohledem na místní příslušnost rozhodčích k místu
utkání, a tím se ušetřili náklady klubům, a to zejména u žákovských a dorosteneckých kategorií.
Chtěl bych Vás kluby opět požádat, abyste nám pomohli se zvýšením počtu rozhodčích. Neděláme
to pro sebe, ale je to servis pro Vás, kluby, aby vše fungovalo a byly zajištěny delegace na všechna
utkání. Také budu chtít požádat OV ČBF-seČ o zvýšení odměny pro delegačního pracovníka, která
bude hrazena i z Vašich poplatků, protože jeho práce opravdu není jednoduchá a stráví
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s delegacemi několik hodin času týdně navíc oproti předcházejícím letům (deleguje nově až 4
soutěže s účastí klubů z naší oblasti, v každé soutěži mimo naši oblast musí několikrát do týdne
komunikovat a kooperovat s delegačními pracovníky z jiných krajů, v neposlední řadě taktéž
množící se pozdní hlášení termínu / změna již nahlášených termínu, jejichž důsledkem je předělání
již hotových delegací).
Ale abych nebyl jen negativní, v letošním roce proběhlo školení rozhodčích III. třídy, na které bylo
původně přihlášeno 20 zájemců (z toho 2 z jiných krajů). Nakonec na první část školení dorazilo 17
zájemců, kteří vypadali velmi nadějně. Na druhou část školení však 3 nedorazili, s omluvou večer před
začátkem školení! Nakonec bylo tady v našem kraji vyškolení 12 rozhodčích, kteří ihned začali pískat
krajské soutěže. Snažíme se je delegovat se zkušenějšími kolegy. Jedním z těchto nových byl i rozhodčí,
kteří řídil utkání minižactva v Děčíně. Byl z toho, co se dělo docela vykulený a snad u basketbalu
zůstane. Chtěl bych tímto všem klubům, které nám nové rozhodčí poslaly, poděkovat a přál bych si,
abychom i v příštím roce mohli uspořádat školení rozhodčích alespoň s 10 novými zájemci.
Ještě mi dovolte jednu prosbu vůči Vám, klubům. Pokuste se stanovovat začátky utkání tak, aby mohli
rozhodčí v jednom městě mezi halami přejíždět. Je nesmyslné, aby v jednom městě, kde se hrají 2
utkání v jeden den (i když v různých klubech), aby tam jeli 4 rozhodčí, protože v jedné hale se od 10
hodin, ve druhé od 11 hodin. Zkuste se prosím domluvit na začátcích tak, aby tam mohli jet 2 rozhodčí,
kteří odpískají vše. Druhou dvojici totiž můžeme použít na jiných utkáních.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za to, jak máte vybavené haly a tělocvičny. Pískal
jsem totiž o víkendu v Praze a tam nebyla pořádná časomíra (pouze na monitoru od počítače, na který
nebylo z laviček vidět), ani měření 24 vteřin. Za to Vám i STK ČBF-seČ velký dík.
Přeji všem „baskeťákům“ klidné svátky Vánoční a mnoho zdraví a sportovních úspěchů v roce 2017.

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ
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