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Vysoká nad Labem, 20. 11. 2018 
 

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
 
Datum: 19. 11. 2018 
 
Přítomni: Petr Hruša, Jan Kvoch, Jan Machytka, Milan Pumr, Michal Scholze, Michal Šafařík a Vladimír    

Zelinka 
    
 

1. Delegace 
 

 ke dni 4. 11. 2018 bylo delegováno celkem 310 utkání, 120 utkání bylo řízeno pouze jedním rozhodčím 
a na 8 utkání rozhodčí delegován nebyl (NRL) 

 obecně je málo rozhodčích, kteří nejsou vytíženi dalšími basketbalovými povinnostmi (hráč, trenér, 
funkcionář, ….. , tím pádem dochází k přetížení rozhodčích, kteří pískají 5 – 6 utkání za víkend  

 VV ČBF OVČ schválil, že kategorie U11, U 12, U13 nebudou delegovány, aby se ulevilo rozhodčím, 
delegační se bude snažit delegovat NRL U19, U17. Rozhodčí, kteří budou mít zájem, mohou s delegačním 
pracovníkem dohodnout větší zápasovou zátěž u nedelegovaných utkání. Toto bude platné od ledna 
2019. 

 Info přes VV ČBF – zajistí Hruša, aby se dostalo ke klubům stejně s informací o možném zaškolení 
potencionálních rozhodčích 
 

2. Nový rozhodčí a jejich zapojení do soutěží  
 

 všichni proškolení, až na tři pískají, jeden rozhodčí omluven do konce roku 

 do konce ledna 2019 bychom rádi udělali otevřený seminář, pro všechny rozhodčí, povinný pro nové 
rozhodčí a pro rozhodčí, kteří si chtějí v roce 2019 zvýšit svou kvalifikaci 
 

3. DK a trestání pozdních omluv 
 

 doposud pouze jedna pozdní omluva 

 děkujeme všem rozhodčím za aktivní přístup k omluvám a řešení případných náhradních delegací 

 zrušeny DT pro rozhodčí R. Michlíka a Báru Halíkovou, za umožnění sehrání utkání žactva po dohodě 
klubů (trenérů) ve více než 12ti hráčích na mini zápis, v případě dalších žádostí o sehrání VV 
doporučuje toto zapsat do zápisu o utkání (trenéři obou družstev se dohodli, že utkání sehrají ve 
více hráčích, než umožňuje zápis o utkání) 

 
4. Zpráva ze schůze krajských organizací (viz. příloha) 

 
Za VV ČABR OVČ 
 
Petr Hruša 
předseda ČABR ovč 
+420 604 672 742 

rozhodci.ovc@seznam.cz  

mailto:rozhodci.ovc@seznam.cz
mailto:sekretar.ovc@seznam.cz
mailto:delegace.ovc@seznam.cz

