ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích - severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 20. 4. 2017 od 1700 v Lovosicích.
Přítomni:

R. Šikner, T. Rosenberger, P. Šmíd, K. Anton, O. Beneš, L. Neuman

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. zhodnocení uplynulé sezóny
4. příprava na školení rozhodčích
5. delegace
6. disciplinární komise
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 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Kontrola úkolů z minulého VV:
2.1. Žádné úkoly z minulého VV, všechny předchozí úkoly splněny

3. Zhodnocení uplynulé sezóny:
3.1. Celou sezónu jsme se potýkali s nedostatkem rozhodčích v kraji. Chystá se sloučení databází a
delegování od shora dolů. Reálně hrozí nedelegování na minižactvo.
3.2. Řešilo se několik zvláštních situací – např. vyklizení hlediště v Děčíně, ukončení utkání v ÚL. V této
souvislosti došlo při delegování rozhodčích k úpravám systému a konzultaci delegací na některá utkání
s předsedou VV:
3.3. Nevhodné chování na SČL ke konci sezóny zejména od Slunety Ústí nad Labem.
3.4. Předseda VV informoval přítomné, že stále nedostáváme od STK ČBF-seČ záznamy o chybách
rozhodčích při utkáních. Na OV ČBF-seČ byl zadán úkol předsedovi STK ČBF-seČ, aby tyto chyby neřešil
sám, ale předával je k řešení VV ČABR-seČ.
3.5. Některé kluby si neoficiálně stěžovaly na účtování cestovních náhrad rozhodčích při utkáních. Na
semináři budou rozhodčí instruováni, jak si cestovné účtovat.
4.

Příprava na školení rozhodčích:
4.1. Na základě pokynu OV ČBF-seČ by se mělo uskutečnit školení nových rozhodčích, aby se doplnil stav
rozhodčích v kraji.
4.2. K dnešnímu dni se přihlásilo 8 lidí, byl posunut termín přihlášek do konce dubna.
4.3. Termín 1. části školení stanoven na 17. - 18. 6. 2017 v Děčíně, 2. část se uskuteční začátkem září také
v Děčíně – prostory (učebna a hala) budou pronajaty bezplatně.
4.4. Návrh datumu na 2. část školení na 2. 9. 2017, v neděli 3. 9. 2017 společně se seminářem.

5. Delegace:
5.1. OV ČBF-seČ schválil odměnu 8 000 Kč pro delegačního pracovníka Důvodem je zejména navýšení práce
při delegování několika soutěží vč. různých oblastí a nadregionálních soutěží..
5.2. Téměř každý týden jsou delegace probírány s předsedou VV. Předseda VV ČABR-seČ tímto děkuje za
činnost delegačního pracovníka, která není jednoduchá.
5.3. Delegační přiznal chybu při nedelegování na jedno utkání mužů v Chomutově.
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6. Disciplinární komise:
6.1. V letošní sezóně do dnešního dne neproběhlo DŘ (viz. bod 3.4. tohoto zápisu).
6.2. Pravděpodobně budou zahájena 2 DŘ ještě před koncem sezóny kvůli pozdním omluvám a pozdního
dostavení se k utkání.

7. Diskuze, různé:
7.1. V sobotu 10.6.2017 od 15 hodin se uskuteční 2. ročník rozloučení se sezónou na Proseči pod Ještědem
spojené s grilováním a možností přespání v místní ubytovně, začátek v 16 hodin (možnost zahrát si
fotbálek). Účastníci budou zasílat dopředu platbu za účast (150 Kč za účast + 200 Kč ubytování).
Instrukce obdrží všichni účastníci mailem.
7.2. Na semináři 3. 9. 2017 budou osloveni vybraní rozhodčí s návrhem zlepšení práce s těmito rozhodčími.
V případě jejich zájmu s nimi bude více pracováno.
7.3. Seminář se uskuteční v neděli 3. 9 2017 v Děčíně.
7.4. Návrh na zrušení proplácení příspěvku na cestovné na semináři – návrh neschválen - hlasování: PRO 2,
PROTI 3, ZDRŽELI SE 1

8. Úkoly ze schůze VV:
8.1. Na semináři probrat zvláštní situace. – R. Šikner, termín seminář 3. 9. 2017
8.2. Potvrzení termínů školení rozhodčích v Děčíně – R. Šikner, termín 30. 4. 2017
8.3. Rozeslání pozvánek s programem na školení rozhodčích – R. Šikner, termín 31. 5. 2017
8.4. Příprava na školení rozhodčích (materiály) – R. Šikner, termín 10. 6. 2017
8.5. Příprava rozloučení se sezónou na Proseči pod Ještědem – R. Šikner a P. Šmíd, termín 10. 6. 2017
8.6. Zajištění 2. části školení rozhodčích (turnaj) – R. Šikner, termín 15. 8. 2017
8.7. Zajištění prostor na seminář rozhodčích – O. Beneš, termín 3. 9. 2017
8.8. Na semináři proškolení o účtování cestovních náhrad – R. Šikner, termín seminář 3. 9. 2017
9.

Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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