ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY

Vysoká nad Labem, 6. 12. 2016

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy

Datum:
Přítomni:
Omluven:

4. 12. 2016, Pardubice
Milan Pumr, Michal Šafařík, Petr Hruša, Michal Scholze, Jan Kvoch
Jan Machytka

1. DK a trestání pozdních omluv – předseda DK ve spolupráci s Honzou Machytkou připravuje tresty pro
omluvy, které jsou mimo zásady omluv rozhodčích. Žádáme opět všechny rozhodčí, aby se omlouvali
včas a delegační pracovník měl alespoň trochu snazší práci.
2. Zpráva ze setkání krajských zástupců rozhodčích v Praze
 Do budoucna zůstane trendem udělování divokých karet do kategorie 2 na základě požadavků
jednotlivých oblastí. Toto by mělo být opět řešeno na dalším jednání v dubnu/květnu 2017
 Proběhlo představení práce s novými rozhodčími (v kraji máme letos 5 nových rozhodčí)
 Školení rozhodčích I. a II. třídy proběhne opět v Klatovech v termínu 19. - 21. 5. 2017 – žádáme
rozhodčí, kteří přemýšlí o vyšší licenci, aby se přihlásili na mail: rozhodci.ovc@seznam.cz
 V souladu s trendem FIBA je možné v budoucnu vytvoření „ženské skupiny“ rozhodčích, která
by rozhodovala výhradně utkání ženské složky
 Dresy rozhodčích – na příští sezonu je s největší pravděpodobností plánována obměna dresů
pro rozhodčí českých soutěží, tedy mohla by existovat možnost objednat současně i dresy pro
krajské kolegy, na starosti má Petr Vrážel. Měla by přijít od něj informace, až se toto bude řešit.
3. Zapojení nových rozhodčích do soutěží – všichni rozhodčí již zapojeni do řízení soutěží. Prosíme všechny
kolegy, kteří pískají s nováčky o zpětnou vazbu směrem k nim. Po zápase zhodnocení výkonu a užitečné
rady do dalších utkání
4. Zapojení rozhodčích z česka do krajský soutěží – celkem se daří zapojit každý víkend jednoho
rozhodčího z česka do soutěží dospělých, ale vzhledem k tomu, že delegační pracovník žádá každý týden
o výpomoc s delegacemi na U14 nebo U15, tak máme stále nedostatek rozhodčích pro kraj
5. Delegování nadregionálních soutěží – úspěšně zajišťuje J. Machytka
6. Ostatní
 Dne 4. 12. 2016 proběhl dobrovolný seminář krajských rozhodčí – počet účastníků – pouze 9!!!
 Další dobrovolný seminář by se měl uskutečnit na jaře 2017 – bude záležet na počtu zájemců
 Problematika shánění nových rozhodčích – cílem všech, nejen výboru ČABR je přivést do našich
řad mnoho nových kolegů a kolegyň. Jedním z důvodů je i to, abychom nemuseli pískat víkend
co víkend 4 a více zápasů. Žádáme proto všechny rozhodčí, aby se pokusili zajistit někoho
nového.
 Žádáme všechny rozhodčí, aby kontrolovali důsledně soupisky družstev a psali na zápis kód
soupisky.
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