ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích - severní Čechy
Schůze VV ČABR-seČ se uskutečnila ve čtvrtek 27.03.2014 od 1700 v Lovosicích.
Přítomni:

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

Nepřítomni:

L. Neuman

Program:
1. zahájení
2. kontrola úkolů z minulého VV
3. informace z OV ČBF-seČ
4. příprava školení nových rozhodčích
5. příprava valné hromady ČABR-seČ
6. diskuze
7. úkoly ze schůze VV
8. závěr
K jednotlivým bodům:
1.

Předseda přivítal přítomné, byl schválen program schůze – hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0

2.

Kontrola úkolů z minulého VV:
2.1. Rozeslat všem rozhodčím a klubům rozhodnutí o změně delegačního pracovníka – R. Šikner, termín
do 23.10.2013 - splněno
2.2. Předání podkladů pro delegace vč. e-mailové účtu novému delegačnímu pracovníkovi – L. Neuman a
O. Beneš, termín do 29.10.2013 - splněno
2.3. Provádět delegace podle domluvených pravidel (viz. bod 3 tohoto zápisu) – O. Beneš, termín trvale –
splněno
2.4. Vypracovat návod pro potvrzování delegací v Lerisu a rozeslat rozhodčím – R. Šikner, termín do
10.11.2013 - splněno
2.5. Zajištění telefonu pro delegačního pracovníka – R. Šikner, termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ –
splněno
2.6. Zjistit finanční stránku školení rozhodčích v Lovosicích – K. Anton, termín do 30.11.2013 - splněno
2.7. Rozeslat klubům informaci o školení rozhodčích 3. třídy – R. Šikner, termín do 15.11.2013 - splněno

3. Informace z OV ČBF-seČ:
3.1. Předseda OV ČBF-seČ informoval členy o chystané změně systému soutěží – přihlašování družstev na
jedno místo, poté rozdělení do skupin podle přihlášených družstev – zatím neřešen systém delegací.
3.2. OV ČBF-seČ na své schůzi schválil příspěvek ve výši 1 000 Kč na každého zájemce o školení rozhodčích
III. třídy – byl rozeslán dopis na kluby s touto informací.
3.3. OV ČBF-seČ na své schůzi navrhl a schválil tzv. motivační příspěvek pro všechny rozhodčí. OV ČBF-seČ
uhradí za rozhodčího licenční poplatek na sezónu 2015/2016 v případě, že rozhodčí bude v sezóně
2014/2015 k dispozici na 70 % hracích termínů (myšleno pátek – neděle) a odpíská nejméně 70 %
řádných delegací (myšleno prvotně vydaných, nepočítají se náhradní delegace).
3.4. OV ČBF-seČ schválil zajištění mobilního telefonu pro delegačního pracovníka.
4.

Příprava školení nových rozhodčích:
4.1. Do schůze VV ČABR-seČ bylo přihlášeno 13 zájemců.
4.2. První část školení se uskuteční 14.-15.6.2014 v Lovosicích, druhá 6.-7.9.2014 v Děčíně.
4.3. První část školení bude rozdělena následovně tak, že první den bude probíhat zejména výuka teorie
ve škole (pravidla basketbalu + videa), druhý den bude zaměřen na mechaniku v hale.
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4.4. Druhá část školení bude první den zaměřena na mechaniku + modelové utkání a druhý den spojení
s podzimním seminářem (novinky, mechanika, soutěžní řád a rozpisy soutěží) + test z pravidel
basketbalu.
4.5. Návrh L. Neumana na zaměření školení na využití tělocvičny na úkor teorie nebyl přijat, členové VV
jsou názoru, že je nejdříve potřeba naučit je zejména pravidla basketbalu, pak se věnovat mechanice.
4.6. Příspěvek na cestovné bude vyplácen ve stejné výši jako v loňském roce na podzimní seminář.
5.

Příprava valné hromady ČABR-seČ:
5.1. Termín podzimního semináře a valné hromady je stanoven na neděli 7.9.2014.
5.2. VH bude opět vložena do programu semináře.
5.3. Na této VH bude volen předseda VV ČABR-seČ.
5.4. Za VV ČABR-seČ bude navržen současný předseda Roman Šikner - hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽELI
SE 1

6.

Diskuze:
6.1. Finanční ohodnocení delegačního bude předmětem dalšího jednání a je plně v kompetenci předsedy
VV ČABR-seČ.
6.2. VV ČABR-seČ navrhl 5 adeptů na zvýšení kvalifikace na II. třídu – školení se uskuteční 23.-25.5.2014
v Klatovech. Adepti budou osloveni.
6.3. Předseda VV ČABR-seČ byl osloven organizačním pracovníkem ohledně delegace rozhodčích na České
akademické hry, které se uskuteční 23.-24.6.2014 v Liberci. VV ČABR-seČ navrhl 8 rozhodčích, kteří
budou osloveni, zdali by nechtěli na této akci pískat.

7.

Úkoly ze schůze VV:
7.1. Zajistit závazné přihlášky na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 20.04.2014
7.2. V návaznosti na došlé přihlášky zajistit prostory pro konání 1. části školení (učebna, hala, ubytování) –
R. Šikner a K. Anton, termín do 31.05.2014
7.3. Zajistit prostory pro konání 2. části školení, podzimního semináře a VH – R. Šikner, termín do
31.07.2014
7.4. Zaslat sekretáři ČABR seznam rozhodčích na školení II. třídy – R. Šikner, termín do 31.032014
7.5. Rozeslat program školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 21.05.2014
7.6. Připravit podklady pro nové rozhodčí na školení rozhodčích – R. Šikner, termín do 14.06.2014
7.7. Rozeslat rozhodčím podklady pro VH (jednací a hlasovací řád a volební řád) – R. Šikner, termín do
30.06.2014
7.8. Projednat s předsedou OV ČBF-seČ finanční ohodnocení pro delegačního pracovníka – R. Šikner,
termín nejbližší schůze OV ČBF-seČ

8.

Závěr – tento zápis byl schválen - hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
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