
 
  
 

Zápis z jednání VV ČABR ovč #1 
Hradec Králové, 6. 9. 2020 

Přítomni: Jan Kvoch, Tomáš Polda, Michal Scholze, Michaela Scholzová 

Omluveni: Jan Machytka 

 

1) VV ČABR ovč bude v následujícím funkčním období 2020-2024 pracovat v tomto složení: 

 Michal Scholze – předseda (michal.scholze@gmail.com, 731 131 734) 

- komunikace s ČABR, vzdělávání rozhodčích, práce s rozhodčími v ligových soutěžích 

 Tomáš Polda – místopředseda (tomaspolda@centrum.cz, 605 908 978) 

- zástupce rozhodčích v krajských soutěžích, práce s mladými rozhodčími 

 Jan Machytka – člen výboru (jan.machytka@ssbpardubice.cz, 723 593 033) 

- delegační pracovník 

 Jan Kvoch – člen výboru (kvosik@seznam.cz, 723 298 173) 

- práce s mladými rozhodčími, disciplinární komise 

 Michaela Scholzová – sekretář ČABR ovč (mi.strnadova@gmail.com, 728 281 348) 

- administrativa, komunikace s rozhodčími 

 

2) Disciplinární komise ČABR ovč bude v následujícím období pracovat v tomto složení: 

 Jan Kvoch – předseda DK 

 Michaela Scholzová – člen DK 

 Tomáš Polda – člen DK 

 

3) VV se bude v průběhu sezony scházet dle potřeby nejméně jednou za dva měsíce, dle potřeby  

a aktuální situace buď osobně, nebo přes videokonferenci. 

 

4) Pro komunikaci s VV ČABR ovč budou fungovat následující dvě emailové schránky: 

 rozhodci.ovc@seznam.cz – obecná komunikace, dotazy, nápady, připomínky… (schránku 

spravuje Míša Scholzová) 

 delegace.ovc@seznam.cz – omluvy, komunikace s delegačním pracovníkem, informace k vaší 

dostupnosti pro delegace (schránku spravuje Honza Machytka) 

 emailové schránky sekretar.ovc@seznam.cz a dk.ovc@seznam.cz budou zrušeny 
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5) Předsezonní seminář konaný v Hradci Králové dne 6. září úspěšně splnilo 61 rozhodčích, 10 rozhodčích 

se z účasti na semináři omluvilo a podmínky pro zařazení do sezony splní v rámci náhradního plnění 

testů. Celkem je v naší oblasti pro tuto sezonu přihlášeno 91 rozhodčích, z toho 20 rozhodčích pro 

ligové soutěže a 71 rozhodčích pro krajské soutěže. 

 

6) S ohledem na GDPR bude na webu ČBF ovč zveřejněn pouze seznam rozhodčích bez kontaktních údajů. 

Kompletní seznam s kontaktními údaji bude rozeslán všem rozhodčím v příštím týdnu. 

 

7) Ve dnech 4. - 5. září proběhlo v Hradci Králové školení rozhodčích 3. třídy, které úspěšně absolvovalo 

24 nových rozhodčích (1 z oblasti severní Morava, 23 z naší oblasti). Nové kolegy vítáme mezi sebou! 

 

8) Do příštího VV bude připraven koncept pro pravidelnou práci s mladými rozhodčími, abychom je 

podpořili v jejich začátcích v roli basketbalového rozhodčího: 

 budeme pokračovat v zaběhnutých seminářích v průběhu sezony (2x za sezonu, předběžně 

listopad a únor), 

 zaměříme se na pravidelný observing na zápasech ze strany zkušených kolegů, 

 pokud by měl někdo z rozhodčích zájem se do tohoto projektu také zapojit a předávat své 

zkušenosti mladým rozhodčím, přihlaste se prosím emailem. 

 

9) VV provedl kontrolu plateb licenčních poplatků ČABR ovč a členských příspěvků ČBF: 

 sekretář bude individuálně kontaktovat rozhodčí, kteří nemají dosud zaplacené oba poplatky, 

 upozorňujeme, že do okamžiku zaplacení příspěvku, který je automaticky evidovaný v systému 

Leris, není možné rozhodčího delegovat na žádná utkání. 

 

10) VV společně s delegačním pracovníkem připraví v nejbližší době delegace na utkání dospělých do 18. 

října, tj. prvních 6 kol VČLM a 4 kola VČLŽ. 

 

11) Michal Scholze naváže na otevřenou komunikaci s VV ČBF ovč ohledně navýšení odměn rozhodčích 

v souladu s platným rozhodnutím, že se odměny budou upravovat podle republikového průměru. 

 

12) Příští jednání VV se uskuteční předběžně 4. nebo 5. října. 

 

Zapsal: Michal Scholze 


