ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY

Pardubice, 21.03.2016

Zápis z jednání VV ČABR oblast východní Čechy
datum:
místo:

21.03.2016
Hradec Králové

Přítomni:
Host:

Michal Šafařík, Milan Pumr, Petr Hruša, Aleš Stojan, Jan Machytka, Tomáš Polda

Body jednání:
- stížnost Včl Hořice na chování rozhodčího Petra Dočkala
o po prověření situace, která nastala, VV rozhodl, že nedošlo k pochybení rozhodčích a
stížnost nebude v rámci DK řešena
o předseda VV odpoví v tomto duchu oddílu Hořic
- školení rozhodčích I. a II. třídy, 20. - 22. 5. 2016 v Klatovech
o předpokládaná cena pro účastníky školení 3.300 Kč. Po uzavření přihlášek (na konci
dubna) budou účastníci vyzváni, aby tuto částku zaplatili na účet federace. 1.000 Kč z
této částky tvoří nevratnou zálohu na školení.
o žádost o zvýšení kvalifikace zašlou rozhodčí do 17.04.2016 na adresu sekretáře
sekretar.ovc@seznam.cz
o o účasti na školení rozhodne VV, minimální podmínkou je splnění písemného a
fyzického testu
- školení III. třídy 09.-11.09.2016
o VV rozhodl obeslat přímo na e-maily hráče nad 15 let – zajistí předseda VV
o VV připraví dopis a obešle výše uvedené
- přihlášky na sezónu 2016/2017
o přihlášky rozhodčích na sezónu 2016-2017 do konce 05/2016
- podzimní seminář
o neděle 11.09.2016
o aktivováno web rozhraní na přihlášky - http://registrace-rozhodci.jurahu.cz/
o podmínky semináře budou upřesněny na další schůzi VV
- volební Valná hromada
o VV informuje, že letošní podzimní seminář bude spojen s volební VH
o volen bude: předseda VV ČABR ovč, předseda Disciplinární a Odvolací Komise
o návrhy na kandidáty je nutné zaslat nejpozději do termínu 30.08.2016, na adresu
sekretáře M. Pumra, sekretar.ovc@seznam.cz
- delegace kategorie dospělých – PO, FF
o FF VčL 2.-3.4.2016 – Hradec Králové
 sobota: HK x Hořice – Tejchman / Scholze
 sobota: N. Paka x Trutnov – Polda / Kohout
 neděle: o 3. místo – Zíma / Štancl
 neděle: o 1. místo – Dočkal / Kvoch
 komisař: Milan Pumr
o PO VčLM
 rozhodne delegační pracovník dle dohodnutých pravidel VV
o FF VčL 23.-24.04.2016 – u vítěze po základní části
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Tejchman, Stojan, Mareš, Polda, Zíma, Dočkal, Michlík, Kvoch, náhr. Šindelář,
Kolář
 komisař: sobota Milan Pumr, neděle Michal Šafařík
VV projednal nutnost „urgence“ VV ČBF
 revize ošatného pro rozhodčí na sezónu 2016-2017, připraví sekretář Milan
Pumr
 schválení rozpisu na sezónu 2016-2017 před jejím vydáním, zajistí předseda M.
Šafařík
DK:
 vydáno 58 disciplinárních trestů
 v řešení 17 případů
stav rozhodčí
 110 rozhodčích
 25 česko
 13 omluveno na celou sezonu
 14 nováčků – aktivně píská 7
výplata rozhodčích do věku 15 let
 VV prověří legislativní správnost výplaty peněz rozhodčím mladším 15ti let

Za VV ČABR ovč
Michal Šafařík
předseda ČABR ovč
+420 602 296 170
rozhodci.ovc@seznam.cz

