
 ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 

 

 
Pardubice, 14.08.2016 

 

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy 
 
Dne:  14.08.2016 
Čas:  18:00 hodin 
Místo:  Pardubice 
 
Přítomni: Michal Šafařík, Milan Pumr, Petr Hruša, Aleš Stojan, Jan Machytka, Tomáš Polda 
 
Body: 

- školení III. třídy  
o pro malý počet účastníků nebude uskutečněn 
o podklady a kontakty předá stávající VV novému VV 

 
- příprava podzimního semináře 

o počet účastníků 65 
o ukončení aktivní činnosti Aleš Stojan, Vlastimil Rybka 

  
- program semináře 

o 8:00 – 8:45h  prezence, výběr licenčních poplatků   
o 9:00 h  zahájení, zpráva o činnosti VV ČABR ovč za uplynulé období  
o 9:30 h  předání poděkování končícím členům ČABR ovč 
o 10:00 – 12:00h  výklad – pravidla basketbalu (společně s trenéry) 
o 12:00 – 12:20h přestávka – občerstvení  
o 12:20 – 13:30h  výklad – pravidla minibasketbal, 3x3 
o 13:40 – 14:10h test z pravidel      
o 14:15 – 14:45h rozbor testů 
o 14:55 – ……….h Volební valná hromada ČABR ovč  

 
- podmínky semináře 

1) Licenční a účastnické poplatky: 
 

Soutěž Poplatek (v hotovosti na semináři) 

Východočeská liga muži 600 Kč 

Oblastní přebor mužů / Východočeská liga žen 550 Kč 

Soutěže mládeže 450 Kč 

Rozhodčí zařazeni pod ČABR CZ – účast na semináři 

ČABR ovč není podmínkou pro zařazení k řízení utkání v rámci ovč 
150 Kč 

 
2) Cestovné:  

a) veřejná doprava proti předloženému dokladu, 
b) při použití os. automobilu  1 osoba – 1,15 Kč/km, 

2 osoby – 2,25 Kč/km 
3 a více – 3,50 Kč/km 

3) Písemný test - 25 otázek z pravidel basketbalu – povolený limit 6 chyb 
4) Podmínky splnění 

a) účast na semináři 
b) úhrada licenčního poplatku 
c) splnění písemného testu 
d) úhrada všech závazků vůči ČABR ovč 

5) Náhradní termíny oprav 



 ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 

 

 
a) v případě kdy rozhodčí na semináři nesplní písemný test možnost opravy ihned 

po semináři za disciplinární poplatek 150 Kč 
b) o uskutečnění případného náhradního semináře rozhodne nově zvolený VV 

ČABR ovč 
 

- valná hromada  
o VV konstatuje, že doposud nebyl zaslán návrh na předsedu a předsedu DOK 

 

 
 
 
 
 
Zapsal: 
 
Michal Šafařík 
předseda ČABR ovč 

+420 602 296 170 
rozhodci.ovc@seznam.cz 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


