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ZPRÁVA O ČINNOSTI ROZHODČÍCH - 2017
Vážené dámy, Vážení pánové,
na začátek bych Vám chtěl poděkovat při náboru nových rozhodčích. O víkendu na začátku září se nám
podařilo vyškolit nových 15 rozhodčích z celého našeho kraje. Díky těmto novým rozhodčím, několika
navrátivším kolegů novou sezónu startujeme s celkem příjemným počtem 63 rozhodčích. Pokud vše
půjde podle našich představ a nebudou zranění a velké omluvy, tak bychom mohli sezónu zvládnout
bez problémů.
Ale abych se vrátil k uplynulé sezóně. Ta proběhla bez větších problémů. Pouze na 2 utkání nebyli
delegováni rozhodčí. Na pražské derby nadregionální soutěže měli rozhodčí zajistit kolegové z Prahy,
ti toto utkání neřešili. Obě družstva utkání neodehrála a o osudu utkání musela rozhodnout STK. Druhé
utkání vypadlo delegačnímu pracovníkovi z papírů, jednalo se o utkání OP v Chomutově, naštěstí tam
se utkání odehrálo a kluby se dohodli na místě na zástupcích, kteří utkání odřídili. Jednalo se o bývalé
rozhodčí. Ještě jednou se tímto klubům jménem delegačního pracovníka omlouvám.
Velkým problémem však zůstává chování některých diváků, a to nejen vůči rozhodčím, ale i vůči
protihráčům. Celou záležitostí se zabýval jak OV ČBF-seČ, tak VV ČABR-seČ. Na semináři o uplynulém
víkendu byli rozhodčí instruováni, jak mají vůči takovým divákům postupovat. Bude nastavena nulová
tolerance takovéhoto nesportovního chování. Rozhodčí prostřednictvím pořadatele a trenérů
takovéhoto diváka nejdříve napomenou, pokud ve svém chování bude pokračovat, tak bude vyveden.
Podle výkladu ČABRu se diváci mají chovat slušně, a tím, že jsou na utkání, musí se řídit pravidly a řády
ČBF. Pokud tyto řády a pravidla bude porušovat, na utkání nemá co dělat. V žádném případě se nejedná
o omezování osobní svobody, jak už někteří diváci zkoušeli a v jednom případě dokonce zavolali
městskou policii. Ta nám naštěstí dala za pravdu. Chtěl bych Vás všechny požádat o spolupráci při
řešení tohoto problému, protože basketbal hrají a chodí se na něj dívat přeci inteligentní lidi. Z tohoto
důvodu budou rozhodčí na začátku utkání vyžadovat představení hlavního pořadatele, který musí být
přítomen po celou dobu utkání.
Na semináři jsme se věnovali také ukončenému utkání u dětí kvůli kluzké podlaze. Údajně podlaha
začala klouzat v průběhu utkání. Rozhodčí byli instruováni k tomu, aby v takovém případě řešili celou
záležitost s trenéry, kteří jsou právně zodpovědní za své družstvo. Cílem všech stran bude, aby se
udělalo vše pro to, aby se utkání dohrálo.
Posledním bodem, o kterém bych chtěl mluvit, jsou odměny rozhodčích v našem kraji. Od nové sezóny
se zvedají odměny pro rozhodčí pískající ligové soutěže. Cílem tohoto zvýšení je zejména motivace pro
rozhodčí, aby u basketbalu zůstali, a také zájem nových rozhodčích o tuto profesi. Z tohoto důvodu
bych chtěl požádat o zvýšení odměn také u nás v kraji nejpozději od další sezóny 2017/2018, a to o 100
Kč za utkání v každé kategorii. Při 10 domácích utkáních za sezónu se jedná o navýšení o 1 000 Kč za
sezónu na družstvo. Nám by to však pomohlo v motivaci zejména nových mladých rozhodčích, které
nutně potřebujeme.
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