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Vysoká nad Labem, 22. 2. 2017 
  

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
 
 
Datum:  22. 2. 2017, Hradec Králové 
Přítomni: Milan Pumr, Michal Šafařík, Petr Hruša, Michal Scholze, Jan Kvoch, Jan Machytka 
Omluven:   
 

1. Kontrola zápisu ze schůze 4. 12. 2016 
 

2. Zhodnocení dosavadního průběhu sezóny 

 Nejsou rozhodčí a rozhodčí z VČLM odpískají nejvíce utkání. Za toto jim patří velké poděkování. 

 Na VV ČBF podá ČABR ovč. návrh na to, aby v případě zapojení malého počtu rozhodčích byly 
kategorie U11, U12 rozhodovány pouze jedním rozhodčím za 2x ošatné pro danou kategorii. 
Snaha přimět kluby, aby zaslali na školení více lidí. 

 
3. DK a trestání pozdních omluv 

 Michal Šafařík připravil úpravu DŘ, kde zůstaly pouze finanční pokuty pro rozhodčí, aby vše 
bylo jasné a zřejmé. Důvodem je snaha snížit finanční postihy všem rozhodčím při 
nedodržování jejich povinností. 

 Michal Šafařík zjistí možnost, jak a od kdy by mohl tento návrh vzejít v platnost 
 

4. Zapojení nových rozhodčích do soutěží 

 Všichni nově vyškolení rozhodčí mají zájem o pískání a intenzivně s nimi pracuje Jan Kvoch. 
Všichni mají odpískáno okolo 15 utkání.  

 
5. Školení rozhodčích III. třídy 

 V návaznosti na malý počet rozhodčích VV ČABR rozhodl, že školení rozhodčích III. třídy bude 
nabízet pro zájemce za minimální náklady. Snahou bude přivést a udržet co nejvíce rozhodčích 
tak, aby se snížil celkový počet utkání nejvytíženějším rozhodčím. 
  

6. Dobrovolný seminář rozhodčích 

 seminář proběhl v neděli 19.02.2017 v hale BK Pardubice  

 zúčastnilo se celkem 18 rozhodčích 
 

7. Školení rozhodčích I. a II. třídy – Klatovy 19. – 21. 5. 2017 

 Na I. třídu podali žádosti Dominik Štancl a Josef Frátrik 

 Na II. třídu podali žádosti Žaneta Fikarová, Vojtěch Krejsa, Michael Mycák a Michal Kult 

 Všichni uchazeči budou pozváni na dobrovolný seminář na konci dubna, kde musí splnit fyzický 
a pravidlový test.  
 

8. Ostatní 

 Kontrola starších hráčů na soupiskách – VV ČABR žádá všechny rozhodčí, aby do zápisu o 
utkáních psali to, pokud družstva nemají na svých soupiskách barevně označeny starší hráče 
Dle Rozpisu soutěží - Čl. 6 – Věkové kategorie 

o Čl. 6 – Věkové kategorie - Starší hráči na soupisce 
 Na soupisku každého družstva mládeže mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození 

o 1 kalendářní rok dříve, než je stanovený ročník narození dané soutěžní kategorie. Tito 
hráči budou na soupisce zřetelně označeni zvýrazňovačem. Všichni tři hráči mohou být 
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zapsáni na zápis o utkání daného družstva, kde budou označeni velkým písmenem „S“ 
(starší). Během utkání může být na hřišti pouze 1 starší hráč každého družstva, z toho 
důvodu musí všichni starší hráči být na ramínku označeni zřetelnou páskou odlišné 
barvy, aby rozhodčí nepřipustili souběžný pobyt více starších hráčů na hřišti. 
NEOZNAČENÝ STARŠÍ HRÁČ NESMÍ DO UTKÁNÍ ZASÁHNOUT, v případě defektu 
označení musí být okamžitě vystřídán! 

 
 

 Připomínáme rozhodčím: 
o od ledna 2017 došlo k úpravě stravného následovně: 5 – 12 hodin – 72 Kč, 12 – 18 

hodin – 109 Kč, nad 18 hodin – 171 Kč 
o cestovné zůstává neměnné ve výši dané Rozpisem soutěží, tzn. 3,50 Kč/km v případě 

jednoho rozhodčího a 4,00 Kč/km v případě nácestnosti 
o trvalé bydliště rozhodčích je určeno adresářem, který je na webu a nikdo si nemůže 

účtovat jízdné z jiného místa, než má uvedeno v adresáři. 
o při porušení těchto bodů se rozhodčí vystavuje postihu za provedení nesprávného 

vyúčtování. 

 VV ČABR ovč. projednal žádost Jana Pačovského o zařazení do probíhající sezóny jako 
rozhodčího. Podmínkou je splnění pravidlového testu a zaplacení poplatku za zbytek sezóny, 
který byl stanoven na 200,-Kč. 

 
 
 
 
Zapsal: 
 
Petr Hruša 
předseda ČABR ovč 
mobil +420 604 672 742 
mail: rozhodci.ovc@seznam.cz  
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