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Vysoká nad Labem, 21. 2. 2020 
 

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
 
Datum: 17. 2. 2020 
 
Přítomni: Petr Hruša, Jan Kvoch, Jan Machytka, Milan Pumr, Michal Scholze, Michal Šafařík 
Hosté: Aleš Stojan, Vladimír Zelinka 
    

 
1. Delegace 

Jan Machytka informoval o problematice s delegacemi a pozdními omluvami rozhodčích na již vydané 
delegace.  

 VV rozhodl: 
o Aktualizuje dokument zásady omluv rozhodčích, který bude ihned nutné respektovat, 

aby delegační pracovník nemusel stále zasahovat do vydaných delegací, které nejsou 
rozhodčími akceptovány. Dále budou na základě pozdních omluv vydávány disciplinární 
rozhodnutí.  

o Aktualizované zásady omluv jsou přílohou tohoto zápisu. 
o Rozhodčí odmítají z různých důvodů pískat s rozhodčími „Laiky“ a sami jsou dost 

přetížení 
o Platí povinnost klubů, které pořádají jakékoliv turnaje, aby toto nahlásili delegačnímu 

pracovníkovi a aby se rozhodčí neomlouvali pouze na základě toho, že je osloví 
pořádající klub. Veškeré delegace by měly chodit od delegačního pracovníka, který má 
největší přehled o rozhodčích 

o Petr Hruša probere možnost s Lerisem, aby když delegační pracovník v systému zruší 
delegaci rozhodčího, tak aby pořádající klub dostal informaci, že tam nebude 
delegovaný rozhodčí a delegaci musí zajistit právě pořadatel 

o VV ČABR se pokusí vyvolat VV ČBF a prosadit pravidlo pro klub, aby měl dostatečný 
počet rozhodčích na sezónu dle počtu družstev 

 
2. Disciplinární komise 

o Dosud vydán pouze jeden trest za pozdní omluvu 
o Jsou stále trestány opakované nedostatky v zápisech – zejména chybějící podpisy trenérů 
o Jinak DK vydala jeden trest za chybnou kontrolu zápisu s vlivem na konečný výsledek, když 

nakonec v prodloužení vyhrálo druhé družstvo 
o Seznamy s chybami v zápisech jsou zveřejněny na webu https://vco.cbf.cz/oblast/komise-cabr.html  

 
3. Povinně dobrovolný seminář pro nové rozhodčí a pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci 

o Tento seminář proběhne v neděli 22. března odpoledne v Pardubicích 
o Žádáme zájemce o zvýšení kvalifikace (I. a II. třída), aby napsali na rozhodci.ovc@seznam.cz.  
o Školení rozhodčích I. a II. třídy – Klatovy (15. – 17. 5. 2020). Cena je 3500,-Kč, která se musí 

zaplatit po uzavření přihlášek na účet federace. Z toho bude 1000,-Kč nevratná záloha na 
školení. 
 

4. Zpráva od supervizorů (Aleš Stojan, Vladimír Zelinka) 
o Oddíly nedelegují rozhodčí 
o Rozhodčí „Laici“ nechtějí pískat, protože se bojí, i když prošli základním školením 
o Ochrana rozhodčích ze strany supervizorů je nutná 
o Supervizoři se účastní seminářů pro nové rozhodčí, aby měli přehled o nových trendech 
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5. Školení nových rozhodčích 
o VV ČABR zorganizuje 2 školení pro nové rozhodčí při předpokládaném vyšším zájmu o školení. 

Termíny budou zveřejněny během měsíce března (červen a září) 
 

6. Valná hromada – září 2020 
o Petr Hruša informoval VV ČABR, že již nebude kandidovat na předsedu VV ČABR ovč pro další 

volební období z důvodů své pracovní vytíženosti. VV ČABR navrhne kandidáta na tuto pozici na 
dalším VV. Ostatní členové ČABR mohou navrhnout své kandidáty do 31. 8. 2020. Petr Hruša 
přislíbil, že i nadále může zajistit svou odborností předsezónní semináře pro rozhodčí.  
 

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