
 ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 

 

 

Česká Asociace Basketbalových Rozhodčích – oblast východní Čechy 
Kontakty: VV: rozhodci.ovc@seznam.cz, sekretář: sekretar.ovc@seznam.cz, delegace: delegace.ovc@seznam.cz  

 

Hradec Králové, 19. 9. 2016 
 

Zápis z ustavujícího zasedání výkonného výboru ČABR 
oblast východní Čechy 

 
VV se konal: 
dne:  19. 9. 2016 
od:  18:00 hodin 
místo:  Hradec Králové 
 
Přítomni: Michal Šafařík, Milan Pumr, Petr Hruša, Michal Scholze, Jan Kvoch, Jan Machytka 
Omluveni: - - -  
 
Projednané body: 

- Složení nového výboru ČABR ovč.  
o Předseda – Petr Hruša, místopředseda – Michal Šafařík, sekretář – Milan Pumr, zástupce rozhodčích 

– Jan Kvoch, člen – Michal Scholze 
o Disciplinární komise ČABR ovč.: předseda – Michal Šafařík, členové – Jan Machytka a Michal Scholze 

- Ostatní 
o Disciplinární tresty budou vydávány každý týden (pokud bude nutné) a jejich aktualizace bude 

probíhat i na webu ve spolupráci s panem Jirsou 
o Aleš Stojan předal všechny dokumenty minulé DK nové DK 
o Předány podklady a kontakty minulého VV novému VV 
o Zveřejněny nové dokumenty na webu: http://vco.cbf.cz kde jsou také zveřejněny veškeré podklady 

z valné hromady ze dne 4. 9. 2016 
o Předseda projednal možnost zapojení rozhodčích pískající české soutěže s delegačním pracovníkem 

Martinem Kučerou. Výsledkem je momentálně to, že k nedostatku rozhodčích pískající české 
soutěže, tyto rozhodčí není možné využívat pro kraj.  

o Byl představen projekt NYR a zaslán na kluby i rozhodčí. Školení nových rozhodčích proběhne 
v Hradci Králové 7. – 8. 10. 2016 (bližší info na webu, leták přílohou zápisu) 

 žádáme rozhodčí o případnou distribuci mezi potencionální kolegy 
o Výsledky řádného a náhradního semináře – jsou součástí mailu s tímto zápisem 
o Projednány zásady omluv 

 za měsíc září „amnestie“ předsedy VV od měsíce října v plném rozsahu  
o Prosba na rozhodčí – v případě jakéhokoli dotazu nebo návrhu na zlepšení situace v kraji (delegace, 

omluvy, systém řízení rozhodčích) – posílejte na rozhodci.ovc@seznam.cz 
o Kontakty na členy výboru jsou v adresáři na webu 
o Veškeré omluvy musí být provedeny na e-mail: delegace.ovc@seznam.cz – ne na Milana Pumra 

ani na Jiřího Jirsu 
o Jan Kvoch přednesl stížnost rozhodčích na tresty za jejich prohřešky – bylo zamítnuto, protože 

tresty jsou udělovány pouze za nedodržení řádných náležitostí spojených s funkcí rozhodčích před 
a po utkání. 

 
Zapsal 
Petr Hruša 
předseda ČABR ovč 

+420 604 672 742 
rozhodci.ovc@seznam.cz  
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