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Pardubice, 09.03.2018 
  

Informace VV ČABR oblast východní Čechy 
 
Informace z vyvolaného jednání mezi VV ČABR a ČBF OVČ dne 5. 3. 2018 
 
Přítomni: Ing. Oldřich Bartošek, Mgr. Miroslav Volejník, Jan Procházka, Michal Šafařík,  

Ing. Pavel Hlaváček, Bc. David Streubel, Mgr. Lubomír Svoboda, R. Chocholouš 
Hosté:  Jiří Jirsa 
Omluveni: Mgr. Petr Hruša, Ph.D., O. Vejražková 
 
VV ČABR OVČ vyvolal jednání s VV ČBF OVČ nad tématy k sezóně 2018-2019: 

1. odměny rozhodčích 
2. systém získání nových rozhodčích 
3. ostatní 

 
ad 1) odměny rozhodčích 
V rámci prolínání soutěží mezi kraji, byla otázka odměn řešena na úrovni republikového VV ČBF s tím, že počínaje 
sezónou 2018-19 budou sjednoceny odměny v rámci celé ČR podle druhu soutěže a tyto budou pro regionální 
organizace závazné. 
 
ad 2) systém získání nových rozhodčích 
Návrh VV ČABR OVČ: 

 Do rozpisu a podmínek pro soutěžní období 2018-2019 tyto pravidla: 
 každý klub musí mít aktivní rozhodčí podle počtu družstev v soutěžích s tímto 

klíčem 

 0,5 rozhodčího na jedno družstvo se zaokrouhlením nahoru, tzn. 1-2 družstva = 1 
rozhodčí, 3-4 družstva = 2 rozhodčí, atd. 

 každý rozhodčí musí mít povinnost odřídit v kraji alespoň 30 utkání v sezóně 
 soutěže U11, U12 budou řízeny jedním rozhodčím 
 v případě nedostatku rozhodčích bude u utkání uvedeno „rozhodčí zajistí pořadatel“, v tomto 

případě je povinností pořadatele utkání zajistit osobu/y k řízení utkání 
 
Výsledek jednání: 
Na základě podnětů přijal VV ČBF OVČ tato opatření: 

- v sezóně 2018/19 bude k zápasům kategorií U11, U12 a U13 delegován pouze 1 rozhodčí. Druhý rozhodčí 
bude zajištěn pořádajícím klubem dle těchto podmínek: 

o může být bez platné licence rozhodčího, 
o musí být starší 15 let,  
o měl by být slušně oblečen (nejsou podmínkou černé boty, černé kalhoty),  
o odměna tohoto rozhodčího bude činit 75 % odměny delegovaného rozhodčího, 
o v případě, že klub tohoto rozhodčího nezajistí, náleží delegovanému rozhodčímu odměna dle 

rozpisu, tzn. 1,5 násobek řádné odměny, 
- ČABR OVČ zajistí v případě zájmu jednotlivých klubů, případně po domluvě více klubů na jednom místě, 

krátké proškolení potencionálních osob pro řízení těchto utkání (cca v délce 4 hodin) – podmínkou školení 
je přítomnost minimálně 10 osob 

- Školení nových rozhodčích III. třídy se uskuteční ve dnech 31. 8. – 2 . 9. 2018,  
o V ČBF OVČ spolu s VV ČABR OVČ se dohodly, že poplatek za školení bude pro uchazeče 0 Kč, 

uchazeči si hradí pouze náklady na stravování, jízdné, případně ubytování 
o náklady spojené s pronájmy prostor, práci lektorů, vystavení licence půjdou z rozpočtu ČBF/ČABR 

OVČ  
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o školení proběhne podle podmínek v Hradci Králové nebo v Pardubicích  
o M. Šafařík připraví a zajistí rozeslání podmínek školení formou letáku na sportovní kluby, sociální 

sítě, bulletiny v rámci prvoligových klubů, případně dalších akcí 
 
ad 3) ostatní 

- Informace ze společné schůze V ČBF a předsedů oblastních organizací – Ing. Bartošek: 
o sjednocení názvů oblastních soutěží 
o sjednocení odměn rozhodčích (kromě Prahy) 
o omezení počtu zápasů hráčů v průběhu víkendu 

 
- VV ČBF a ČABR OVČ také na základě podnětů ze strany rozhodčích konstatuje výrazně se zhoršující 

chování funkcionářů a hráčů jednak směrem k rozhodčím, ale také směrem k protihráčům, které leckdy 
postrádá mantinely slušného chování, které nemá se sportem nic společného. Samostatnou kapitolou je 
velmi zhoršené chování fanoušků, tedy zejména rodičů mládežnických hráčů, k rozhodčím i k hráčům 
soupeře. I toto je příčina úbytku mladých rozhodčích a VV ČBF OVČ tímto žádá kluby o pomoc pro zlepšení 
chování fanoušků. 

 
- Podzimní seminář rozhodčích ČABR OVČ se bude konat v neděli 02.09.2018 

  
Zapsal: 
Michal Šafařík 
místopředseda VV ČABR OVČ 
mail: rozhodci.ovc@seznam.cz  
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Baví tě basketbal?  

Máš chuť se učit novým věcem?  
Chceš dělat to, co tě baví a ještě si tím trochu přivydělat?  

Máš chuť seberealizace a zkusit v basketbalu něco jiného než doposud? 
 

Pokud jsi alespoň na nějakou otázku odpověděl ANO, staň se rozhodčím basketbalu. 
 

Co je třeba: 

 Minimální věk 15 let 

 Chuť na sobě pracovat a učit se novým věcem 

 
Co tě čeká: 

 Získání licence rozhodčího III. třídy 

 Odborné základní školení a následné návazné (dobrovolné) vzdělávací semináře  

 Možnost podílet se na zvyšování úrovně basketbalu, být součástí důležitých sportovních akcí 

 Možnost růstu jak v českém, tak evropském/světovém basketbalu 

 …………………….v neposlední řadě i zajímavý finanční přivýdělek 

Co pro to udělat? 

 zaslat přihlášku na eml: rozhodci.ovc@seznam.cz s uvedením 

o jméno, příjmení, datum narození, bydliště 

Školení: 

 Školení nových rozhodčích III. třídy se uskuteční v termínu 31.8.-02.09.2018.  
 Místem školení budou buď Pardubice nebo Hradec Králové.  

 Výjimečná nabídka školení za 0 Kč, za:  
 lektoři, prostory ke školení 
 pravidla basketbalu, soutěžní řád, mechanika rozhodčích – v elektronické 

podobě 
 náklady na vystavení licence, poplatek na sezónu 2018-2019 

o v ceně není zahrnuto:  
 doprava do místa školení, strava, případné náklady na ubytování 
 vybavení rozhodčího - obuv, kalhoty, triko, píšťalka 

 
Na spolupráci se těší za VV ČABR OVČ, 

 
 

Michal Šafařík Petr Hruša 
místopředseda VV ČABR OVČ předseda VV ČABR OVČ 

rozhodčí ŽBL a I. LM rozhodčí FIBA 
 

eml pro informace a dotazy: rozhodci.ovc@seznam.cz 
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