ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
oblast severní Čechy
Česká basketbalová federace - severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 26. 9. 2017 od 1700 v Lovosicích.
Přítomni:

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

Omluven:

O. Beneš

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. informace z VH ČBF-seČ
4. informace z ČABR
5. zhodnocení školení a semináře
6. diskuze
7. úkoly ze schůze VV
8. závěr
K jednotlivým bodům:
1.

Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Kontrola úkolů z minulého VV:
2.1. Na semináři probrat zvláštní situace. – R. Šikner, termín seminář 3. 9. 2017 - splněno
2.2. Potvrzení termínů školení rozhodčích v Děčíně – R. Šikner, termín 30. 4. 2017 - splněno
2.3. Rozeslání pozvánek s programem na školení rozhodčích – R. Šikner, termín 31. 5. 2017 - splněno
2.4. Příprava na školení rozhodčích (materiály) – R. Šikner, termín 10. 6. 2017 - splněno
2.5. Příprava rozloučení se sezónou na Proseči pod Ještědem – R. Šikner a P. Šmíd, termín 10. 6. 2017 splněno
2.6. Zajištění 2. části školení rozhodčích (turnaj) – R. Šikner, termín 15. 8. 2017 - splněno
2.7. Zajištění prostor na seminář rozhodčích – O. Beneš, termín 3. 9. 2017 - splněno
2.8. Na semináři proškolení o účtování cestovních náhrad – R. Šikner, termín seminář 3. 9. 2017 - splněno

3. Informace z VH ČBF-seČ:
3.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o proběhlé VH ČBF-seČ, která se uskutečnila 14. 9. 2017
v Ústi nad Labem. Předseda VV ČABR-seČ poděkoval na VH klubům za poskytnutí zájemců na školení
rozhodčích a BK Děčín za poskytnutí prostor pro toto školení. Na této VH byl zvolený nový OV ČBF-seČ.
3.2. VV ČABR-seČ je znepokojen výsledkem voleb VH ČBF-seČ, protože poprvé není zástupce rozhodčích
přímo členem OV ČBF-seČ. VV si myslí, že by zástupce rozhodčích měl být přímo členem OV stejně jako
ostatní zájmová sdružení (např. SBT).
3.3. VV ČABR-seČ tedy s napětím očekává stanovení člena OV zodpovědného za činnost rozhodčích v
oblasti, aby VV věděl, kdo ho bude zastupovat na OV ČBF-seČ.
3.4. Na poslední schůzí starého OV ČBF-seČ se hovořilo o možnosti zvýšení odměn pro rozhodčí v oblastních
soutěžích v návaznosti na zvýšení odměn republikových soutěží s tím, aby byla prověřena možnost
oblasti zapojení do projektu ČBF (částka navýšení bude klubům v sezóně 2017/18 vrácena) nebo
proplácení navýšení z prostředků ČBF-seČ. VV ČABR-seČ v této souvislosti žádá nový OV ČBF-seČ o
pokračování činností vedoucí k tomu, aby se nejpozději od další sezóny zvýšily odměny pro rozhodčí
v oblastních soutěžích, a to nejméně o 100 Kč / utkání / rozhodčího.
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ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
oblast severní Čechy
Česká basketbalová federace - severní Čechy
4.

Informace z ČABR:
4.1. Předseda VV informoval přítomné, že v letošním roce se zúčastnili předsedové oblastí semináře
rozhodčích 3. skupiny v Nymburce. Důvodem bylo, aby předsedové získané informace a podklady
(zejména videa) dále přenášeli do svých oblastí. VV kvituje tuto snahu a poskytnutí potřebných
informací a videí. Díky tomu byl pro oblastní rozhodčí seminář zajímavý.
4.2. Na tomto semináři byla naše oblast pochválena za svou činnost, protože se nám podařilo navýšit počet
rozhodčích v oblasti a pořádáme poměrně úspěšně školení rozhodčích s velkým počtem zájemců. Při
této příležitosti byl náš předseda VV požádán, aby vykonával funkci koordinátora všech oblastních
výborů ČABR s republikovým ČABR. Kompetence budou dále upřesněny.
4.3. Předseda VV ČABR-seČ by chtěl prosadit sjednocení odměn rozhodčích v jednotlivých oblastech,
zejména těch v těsném okolí naší oblasti. Důvodem je to, aby rozhodčí nemusel studovat 4 rozpisy
soutěží, aby zjistil, za jakou odměnu vlastně píská.
4.4. Také by chtěl předseda VV ČABF-seČ prosadit jednotná trika v oblastech, která byla co nejvíce shodná
s triky pro republikové soutěže. Důvodem je, aby rozhodčí pískali ve stejných trikách, i když spolu pískají
rozhodčí z jiných oblastí.
4.5. Byla vytvořena loga pro ČABR se jednotlivé oblasti, která se začala ihned používat.

5. Zhodnocení školení a semináře:
5.1. Školení rozhodčích III. třídy se zúčastnilo celkem 16 zájemců. Nakonec bylo vyškoleno 15 nových
rozhodčích.
5.2. Podzimního semináře se zúčastnilo celkem 43 rozhodčích (vč. nových). Na tomto semináři byly
přednášeny změny pravidel a mechaniky, nové trendy při řízení utkání minibasketbalu, mnoho videí a
dalších potřebných informací.
5.3. Náhradního semináře se zúčastnili 4 rozhodčí, kteří se nemohli zúčastnit řádného semináře.
5.4. Pro letošní sezónu je přihlášeno celkem 63 rozhodčích v naší oblasti, což je velkým úspěchem

a snad nebude díky tomuto počtu problém s delegacemi.
6. Diskuze, různé:
6.1. V červnu se uskutečnilo další setkání rozhodčích na Proseči pod Ještědem. Pro všechny bylo přichystáno
sportovní vyžití (fotbálek), opékání masa a uzenin a dostatek tekutin. Pokud bude zájem, může se opět
v červnu 2018 ji 3. ročník.
6.2. S předsedou STK ČBF-seČ bylo projednáno, aby VV ČABR-seČ byly zasílány informace o prohřešcích
rozhodčí v průběhu sezóny, aby se na tyto prohřešky mohlo reagovat na podzimním semináři, příp.
zahájit s hříšníky DŘ.
6.3. Návrh na pískání vybraných utkání SČL ve 3 rozhodčích od playy off sezóny 2017/18 a od nové sezóny
trvale i v základní části – návrh schválen - hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

7. Úkoly ze schůze VV:
7.1. Zajištění pískání vybraných utkání SČL ve 3 rozhodčích. – R. Šikner, termín seminář 31. 12. 2017
7.2. Jednání s členem OV ČBF-seČ zodpovědným za rozhodčí – R. Šikner, termín průběžně
7.3. Zajištění navýšení odměn pro rozhodčí nejpozději od sezóny 2018/19 – R. Šikner, termín 31. 3. 2018
7.4. Pokusit se sjednotit trika všech oblastí s republikovými – R. Šikner, termín 30. 6. 2018
7.5. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně
8.

Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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