ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
oblast severní Čechy
Česká basketbalová federace - severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 20. 11. 2017 od 1800 v Děčíně.
Přítomni:

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

Omluven:

L. Neuman

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. informace z OV ČBF-seČ
4. delegace
5. chování mezi kolegy
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. Zajištění pískání vybraných utkání SČL ve 3 rozhodčích. – R. Šikner, termín seminář 31. 12. 2017 – úkol
trvá
2.2. Jednání s členem OV ČBF-seČ zodpovědným za rozhodčí – R. Šikner, termín průběžně - úkol trvá
2.3. Zajištění navýšení odměn pro rozhodčí nejpozději od sezóny 2018/19 – R. Šikner, termín 31. 3. 2018 splněno
2.4. Pokusit se sjednotit trika všech oblastí s republikovými – R. Šikner, termín 30. 6. 2018 - úkol trvá
2.5. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně - úkol trvá

3. Informace z OV ČBF-seČ:
3.1. Schůze OV ČBF-seČ proběhla v pondělí 13. 11. 2017.
3.2. OV ČBF-seČ původně navrhoval navýšení odměn o 25 Kč u žákovských kategorií a 50 Kč u dospělých.
Nakonec po krátké diskuzi bylo rozhodnuto o navýšení odměn pro rozhodčí o 50 Kč ve všech kategoriích
od sezóny 2018/2019.
3.3. VV ČABR-seČ i přesto navrhuje navýšit odměny u dospělých o 100 Kč.
3.4. Na schůzi OV ČBF-seČ se řešila také problematika účtování příplatku za všední den Nadregionálních
soutěží. Podle dokumentu k NRS nelze účtovat příplatek za všední den, tento dokument byl rozeslán
všem rozhodčím. Padl návrh, aby od příští sezóny měly NRS samostatných rozpis soutěže.
3.5. Na schůzi OV ČBF-seČ bylo sděleno, že do letošního rozpisu soutěži se již nebude zasahovat. Do příštího
RS VV ČABR-seČ požaduje zapracovat příplatek za všední den.
3.6. Předseda VV ČABR-seČ konstatoval, že OV ČBF-seČ stále nestanovil zástupce pro rozhodčí.
3.7. VV ČABR-seČ žádá OV ČBF-seČ o stanovení člena OV, který bude mít na starosti rozhodčí v naší oblasti.
4.

Delegace:
4.1. Problém sehnat rozhodčí na všední den u příliš brzkých začátků utkání. VV ČABR-seČ apeluje na STK
ČBF-seČ a ČBF, aby byly dodržovány začátky utkání podle Soutěžního řádu basketbalu čl. 25 odst. 4, kde
jsou začátky utkání ve všední den od 17 hodin. Může nastávat problém s delegací a na některá utkání
si budou muset pořádající kluby zajistit rozhodčí samy. Delegační pracovník totiž těžko může nutit
rozhodčí, kteří jsou v práci nebo ve škole k delegaci.
4.2. Změna systému delegací – 1. rozhodčí bude mladý, 2. rozhodčí zkušený.
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5. Chování mezi kolegy:
5.1. V letošní sezóně se objevil nešvar, kdy je veřejná kritika rozhodčího na hřišti od kolegy rozhodčího,
který je ve funkci trenéra, asistenta nebo diváka. Zejména noví kolegové kritizují své kolegy, ať už na
krajské, ale i na republikové úrovni. VV ČABR-seČ s tímto chováním zásadně nesouhlasí a všemi
dostupnými prostředky tomuto zamezí.
5.2. Předseda VV ČABR-seČ k tomu poslal email, se kterým ostatní členové souhlasí.
5.3. Kolega Hušek však ani po odeslání mailu o předsedy VV ČABR-seČ a telefonickém rozhovoru nepochopil
výše uvedenou situaci a v uplynulém kole SČL opět neoprávněně kritizoval rozhodčího na hřišti. Proto
předseda VV ČABR-seČ navrhuje zahájení disciplinárního řízení s tímto kolegou pro porušení bodu 3.3
čl. II Zvláštní části disciplinárního řádu ČABR-seČ.

6. Diskuze, různé:
6.1. V červnu se uskuteční již 3.ročník setkání na Proseči pod Ještědem. Předseda VV se pokusí sehnat
obsluhu kvůli problémům s placením zejména za nápoje.

7. Úkoly ze schůze VV:
7.1. Zajištění pískání vybraných utkání SČL ve 3 rozhodčích. – R. Šikner, termín od sezóny 2018/2019
7.2. Jednání s členem OV ČBF-seČ zodpovědným za rozhodčí – R. Šikner, termín průběžně
7.3. Pokusit se o vyšší navýšení odměn pro rozhodčí nejpozději od sezóny 2018/19 – R. Šikner, termín 31.
3. 2018
7.4. Navýšení odměn za NRS v rámci spolupráce krajů - R. Šikner, termín od sezóny 2018/2019
7.5. Pokusit se sjednotit trika všech oblastí s republikovými – R. Šikner, termín 30. 6. 2018
7.6. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně
7.7. Zahájení DŘ s kolegou Huškem kvůli chování – L. Neuman, termín co nejdříve
7.8. Stanovení termínu pro 3. ročník setkání rozhodčích na Proseči – P. Šmíd a R. Šikner, termín do 28. 2.
2018
8.

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