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Vysoká nad Labem, 21. 5. 2020 
 

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
Datum: 18. 05. 2020 
 
Přítomni: Petr Hruša, Jan Kvoch, Jan Machytka, Milan Pumr, Michal Scholze, Michal Šafařík 
Hosté:  

 
1. Delegace 

• v neukončené sezóně 20-21 bylo provedeno skoro 1400 delegací s tím, že na celkem 245 utkání 
nebyl delegován nikdo z rozhodčích a na 179 utkání byl delegován pouze jeden rozhodčí 

 
2. Školení rozhodčích III. třídy 

• Pokud bude dostatek zájemců, tak proběhnou celkem 2 školení v Hradci Králové v termínech 20. 
– 21. června a 4. -5. září 2020. Pokud by na první termín bylo málo zájemců, budou tito odkázáni 
na školení v jiném kraji, příp. na zářijový termín. Letáky byly rozeslány na organizační pracovníky 
klubů, dále trenéry a rozhodčím, dále budou na FB a Instagramu. Pokud by rozhodčí věděli o 
možných zájemcích, prosím o jejich informování.  
 

3. Školení rozhodčích I. a II. třídy 

• Školení se uskuteční v Klatovech v termínu 19. – 21. června 2020. Na zvýšení kvalifikace se 
přihlásilo 5 rozhodčích (Bubeníčková, Holubová, Jaroš, Špaček a Vlach).  

 
4. Předsezónní seminář a přihláška rozhodčích na sezónu 2020 – 2021 

• Seminář se koná v neděli 6. září v podnikatelském centru HK v čase 9:00 – 15:00. Součástí 
semináře bude volební valná hromada. 

• Poplatek za seminář je 500,-Kč/rozhodčí. Rozhodčí nemají nárok na vyplacení cestovních 
nákladů na seminář. Tuto částku je nutné zaplatit na účet ČBF OVČ: 203285130/0600, kde do 
zprávy pro příjemce uvedete jméno rozhodčího (příp. rozhodčích). 
 

• Přihlášku na sezónu je na tomto odkazu: 
www.mojeanketa.cz/pruzkum/264629591/ 
 

• Přihlášku je nutné vyplnit do 30. června 2020 a to pouze jednou ☺  
 

5. Volební valná hromada ČABR OVČ 

• termín konání: neděle 6. září 2020, v průběhu předsezónního semináře rozhodčích ČABR OVČ 

• termín na zaslání kandidátů: pátek 28. 08. 2020 na adresu rozhodci.ovc@seznam.cz  
o volení kandidáti – předseda ČABR OVČ, předseda DOK ČABR OVČ 
o Návrh na kandidáta v příloze (stačí zaslat ve scan podobě) 

• VV ČABR OVČ navrhuje na post: 
o předsedy ČABR OVČ rozhodčího KNBL a člena stávajícího VV ČABR Michala Scholzeho 
o předsedy DOK ČABR OVČ, stávajícího předsedu PaedDr. Vladimíra Zelinku 

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