ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
oblast severní Čechy
Česká basketbalová federace - severní Čechy

ZÁPIS ZE SCHŮZE VV ČABR-seČ
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve středu 26. 9. 2018 od 1830 v Lovosicích.
Přítomni:

R. Šikner, T. Rosenberger, P. Šmíd, K. Anton, J. Hendrych, T. Mašek

Omluven:

---

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. informace z OV ČBF-seČ a ČABR
4. zhodnocení semináře a školení
5. nová sezóna – delegace
6. nová sezóna – disciplinární komise
7. různé, diskuze
8. úkoly ze schůze VV
9. 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. Napsání dopisu klubům ohledně možnosti uspořádání školení rozhodčích III. třídy. – R. Šikner, termín
do 15. 4. 2018 - splněno
2.2. Poptání po nových trikách pro rozhodčí a další jednání s OV ČBF-seČ – R. Šikner, do 30. 6. 2018 –
prodlouženo do další sezóny
2.3. Organizační zajištění školení rozhodčích v termínu 2. – 3. 6. 2018 – R. Šikner, termín 15. 5. 2018 splněno
2.4. Organizační zajištění školení rozhodčích v termínu 15. 9. 2018 - R. Šikner, termín do 15. 8. 2018 splněno
2.5. Organizační zajištění podzimního semináře – R. Šikner, termín 15. 8. 2018 - splněno
2.6. Rozeslání pozvánek, programu a dalších dokumentů pro VH ČABR-seČ – R. Šikner, termín 15. 8. 2018 splněno
2.7. Vyhodnocovat prohřešky rozhodčích – R. Šikner a L. Neuman, termín průběžně - nesplněno
2.8. Vypracování návrhu postupu vůči konfliktním divákům a projednání s J. Mayerem a předsedou STK ČBFseČ – R. Šikner, do začátku sezóny 2018/2019 – nesplněno ze strany OV ČBF-seČ
2.9. Rozeslání organizačních pokynů pro 3. ročník setkání rozhodčích na Proseči – P. Šmíd, termín do 20. 4.
2018 - splněno

3. Informace z OV ČBF-seČ a ČABR:
3.1.1. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o vývoji odměn NL (nadregionálních lig). V úterý
25. 9. 2018 byl z ČBF na kluby zaslán nový rozpis NL, kde došlo k navýšení odměn. Tento dokument
byl rozeslán i rozhodčím v kraji.
3.1.2. Na začátku sezóny došlo k nedelegování na několik utkání NL, které naše oblast řídí. V žádném
případě nešlo o „bojkot“. Shodou nepříznivých okolností nebylo možné nikoho oficiálně
delegovat. V době, kdy se plánovaly termíny 2. části školení rozhodčích a semináře, nikdo
nepočítal s tím, že sezóna bude začínat takto brzy. Všichni rozhodčí, kteří absolvovali seminář
v Nymburce byli delegováni na utkání ŽL a NL. Na více zápasů nebylo možné delegovat, protože

Zápis ze schůze VV ČABR-seČ
V Lovosicích, 26. 9. 2018

Stránka 1 z 3
Zápis vypracoval: Roman Šikner, předseda VV ČABR-seČ

ČESKÁ ASOSIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
oblast severní Čechy
Česká basketbalová federace - severní Čechy
žádní další rozhodčí před sezónou neabsolvovali povinný seminář. Na další termíny udělá
delegační pracovník vše proto, aby byla všechna utkání nadelegována.
3.1.3. Vzhledem k předpokládanému ukončení činnosti jednoho člena OV Č BF-seČ byl předseda VV
ČABR-seČ předběžně osloven, zda-li by se zúčastnil jako kandidát na člena OV ČBF-seČ na VH ČBFseČ, která by se měl uskutečnit na konci října t.r.
3.1.4. Na poslední schůzi OV ČBF-seČ bylo schváleno založení individuálních účtu pro ČABR-seČ a SBTseČ. Na další schůzi OV ČBF-seČ se bude „ladit“ financování rozhodčích.
4.

Zhodnocení VH, semináře a školení rozhodčích :
4.1. Valná hromada VV ČABR-seČ:
4.1.1. VH ČABR-seČ se zúčastnilo 36 rozhodčích.
4.1.2. VH ČABR-seČ po odhlasování své usnášeníschopnosti zvolila na další období předsedu VV ČABRseČ a předsedu DOK ČABR-seČ.
4.1.3. Všem rozhodčím byl rozeslán zápis a usnesení z VH ČABR-seČ.
4.2. Seminář:
4.2.1. Semináře v Děčíně se zúčastnilo 37 rozhodčích. Dalších 6 rozhodčích bylo omluveno.
4.2.2. Náhradního semináře v Lovosicích se zúčastnili 4 rozhodčí.
4.2.3. Předseda VV ČABR-seČ informoval přítomné o nedisciplinovanosti rozhodčích při vyplňování
přihlášek a úhrad licenčních poplatků. Velké množství rozhodčích se nepřihlásilo a neuhradilo
poplatek ani po opakovaných urgencích. V dalším období budou rozhodčí za pozdní přihlášení a
úhradu poplatku předáváni k řešení disciplinární komisi.
4.3. Školení rozhodčích:
4.3.1. 1.části školení v červnu t.r. se zúčastnilo 16 zájemců.
4.3.2. Na 2. část školení dorazilo pouze 11 zájemců, další 2 byli omluveni ze zdravotních důvodů, ostatní
se bez omluvy nedostavili.
4.3.3. Se zraněnými adepty je předseda VV ČABR-seČ v kontaktu a případné doškolení bude řešeno
individuálně.
4.3.4. Předseda VV ČABR-seČ navrhuje vypisovat termíny školení 1x za 2 roky, jak bylo dříve. Mohlo by
to být efektivnější při náboru nováčků.

5. Nová sezóna – delegace:
5.1. Systém delegací bude stejný jako v loňské sezóně.
5.2. Zkušený rozhodčí bude na utkání delegován ve vybraných utkáních jako druhý rozhodčí, aby

dohlížel na činnost svého kolegy (zejména kontrola soupisek a uzavření zápisu).
5.3. Delegační pracovník se bude snažit delegovat rozhodčí na všechna utkání i za cenu toho, že

některá utkání bude řídit 1 rozhodčí. Pokud však nastane situace, že rozhodčí na utkání
delegováni nebudou (např. delegační v Praze utkání neobsadí), bude do delegací zadáno
ZAJISTÍ POŘADATEL. Zároveň bude zaslán mail organizačním pracovníkům s informací o tom,
že na utkání nebude delegován žádný rozhodčí. Kopie tohoto mailu bude zaslána řídícímu
orgánu STK a předsedovi VV ČABR-seČ.
5.4. Vybraná utkání SČL budou řízena ve 3 rozhodčích s tím, že nevzrostou náklady klubům za

odměny.
5.5. Delegační pracovník bude zpracovávat přehled, kolik utkání který rozhodčí odpískal, na kolik

utkání se omlouval.
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6. Nová sezóna – disciplinární komise:
6.1. Nová DK ČABR-seČ musí být pružnější než předchozí. Zahájení disciplinárního řízení by mělo
proběhnout do jednoho týdne od zjištění provinění rozhodčího.
6.2. Předseda DK VV ČABR-seČ připravuje nové dokumenty ohledně DŘ.

7. Diskuze, různé:
7.1. Na webu ČBF-seČ prozatím není seznam rozhodčích v našem kraji. Důvodem je nařízení EU GDPR. ČBF
v současné době řeší tuto problematiku.

8. Úkoly ze schůze VV:
8.1. Při zadání ZAJISTÍ POŘADATEL do delegací zašle delegační pracovník e-mail organizačním pracovníkům
– P. Šmíd, termín trvale
8.2. Poptání po nových trikách pro rozhodčí a další jednání s OV ČBF-seČ – R. Šikner, do 30. 6. 2019
8.3. Zajištění způsobu financování rozhodčích v kraji – R. Šikner, termín 31. 12. 2018
8.4. Poslat rozhodčím dopis ohledně systému delegací - R. Šikner, termín do 30. 9. 2018
8.5. Zaslat ke kontrole předsedovi VV ČABR-seČ nové dokumenty DK VV ČABR-seĆ – T. Rosenberger, termín
15. 10. 2018
8.6. Rozeslat rozhodčím v kraji seznam rozhodčích s kontakty na kolegy – R. Šikner, termín 30. 9. 2018
9.

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