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Vysoká nad Labem, 27. 6. 2018 
  

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
 
 
Datum:  25. 6. 2018, Hradec Králové 
Přítomni: Petr Hruša, Jan Kvoch, Jan Machytka, Milan Pumr, Michal Scholze, Michal Šafařík, Vladimír 

Zelinka 
Omluven:   
 
 

1. Zhodnocení sezóny 2017-18  
Děkujeme rozhodčím za uplynulou sezónu a pevně věříme, že se do další sezóny podaří snížit 
celkový počet odřízených utkání rozhodčími, kteří pískali víkend co víkend. Delegováno celkem 
1242 utkání (73 pískáno pouze jedním rozhodčím). Problémy s turnaji, když se hrálo ve všední 
den dopoledne.  
 

2. DK a trestání pozdních omluv – postup pro příští sezónu 
I v další sezóně budeme pokračovat v trestání pozdních omluv, kterých ale díky důslednosti 
rozhodčích výrazně ubylo, stejně jako trestů za nedodržení povinností rozhodčích především 
před utkáními. 
 

3. Zpráva z VH ČBF ovč.  
Ve spolupráci s ČBF ovč. se na následující sezónu podařilo mírně navýšit odměny za muže i ženy. 
Dále bylo odsouhlaseno, že na kategorie U11, U12 a U13 bude delegován pouze jeden rozhodčí.  
Výňatek z Rozpisu soutěží na příští sezónu:  
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, 

V případě, že klub tohoto rozhodčího nezajistí, náleží delegovanému rozhodčímu odměna dle 

rozpisu ve výši 1,75 násobku řádné odměny. 

 
4. Stav přihlášených rozhodčích na novou sezónu 

73 rozhodčích je přihlášeno 
20 je přihlášeno v českých soutěžích 
zatím se na školení přihlásilo 11 rozhodčích (školení proběhne v termínu 31. 8. -2. 9. 2018) 
Luděk Maťátko a Quido Brejcha ukončili činnost a budou pozváni na předsezónní seminář, kde 
by je ČABR OVČ rád odměnil za dlouholetou práci 
  

5. Rozdělení rozhodčích pro následující sezónu 
VV ČABR odsouhlasil složení dvou skupin rozhodčích na novou sezónu. Dále bylo odsouhlaseno, 
že licenční poplatek bude jednotný pro všechny krajské rozhodčí – 500 Kč, rozhodčí českých 
soutěží zaplatí 200 Kč na sezónu. Dále byly upraveny cestovní náklady na seminář takto: 
1,50 Kč – když rozhodčí jede sám 
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2,50 Kč- když jedou na seminář 2 rozhodčí 
3,50 Kč- když jedou na seminář 3 a více rozhodčích jedním autem 
   

6. Info z VV ČABR 
Za naši oblast se zúčastnil Michal Scholze 

 gratulujeme Dominikovi Bartákovi k postupu ze skupiny 3 do skupiny 2 

 Vojtěch Krejsa a Michael Kult získali v Klatovech 1. třídu, Barbora Halíková 2. třídu 

 Pokud naše oblast bude mít dostatek rozhodčích, bude delegovat NRL 

 Rozhodčím z krajů bude nabídnuta možnost se účastnit českého předsezónního 
semináře v Nymburce 
 

7. Zapojení a práce s novými rozhodčími 
Probíhala během sezóny – zodpovědný Jan Kvoch. V tomto bychom rádi pokračovali i příští 
sezónu. 
  

8. Příprava podzimního semináře 
Seminář je zajištěn. Během srpna přijdou nová pravidla v AJ verzi. Pokusíme se do začátku září 
přeložit, abychom mohli přednášet již nová pravidla. Bude mnoho změn, a jakmile bude 
připravená česká verze, ihned bude rozeslána rozhodčím. 
 

9. Ostatní  
GDPR – Petr Hruša prověří postupy a povinnosti v rámci ČABR. 

 
 
 

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