ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY

Vysoká nad Labem, 28. 6. 2017

Zápis VV ČABR oblast východní Čechy

Datum:
Přítomni:
Omluven:

26. 6. 2017, Hradec Králové
Milan Pumr, Michal Šafařík, Petr Hruša, Michal Scholze, Jan Kvoch, Jan Machytka

1. Kontrola zápisu ze schůze 22. 2. 2017
2. Zhodnocení sezóny 2016/17 – delegační pracovník nadelegoval celkem 1481 utkání, 65 utkání bylo
řízeno pouze jedním rozhodčím. Zásady omluv se pro příští sezónu nebudou měnit.
3. Zpráva ze setkání krajských zástupců rozhodčích v Praze
 VV ČABR ovč. navrhl na postup do skupiny 2 rozhodčího Dominika Bartáka, kterého však ČABR
neschválil, vzhledem k jeho celkovém umístění v žebříčku skupiny 3
 Byl představen návrh loga pro jednotnou identitu krajských organizací s barevnými rozdíly pro
jednotlivé kraje. Tyto loga by se mohly do budoucna objevit na tričkách na pískání a na
hlavičkových papírech. Petr Hruša již zaslal na ČABR připomínku, že by se mohla v logu objevit
píšťalka pro jednotnou identitu.
 Petr Hruša vznesl dotaz na jednotnost trik na pískání, které by se po vzoru fotbalových
rozhodčích mohly sjednotit. Důvodem je provázanost soutěží (nadregionální soutěže), a také to,
že po nás chce ČABR delegovat ligové soutěže mládeže. Každý kraj k tomu přistupuje trochu jinak
a někteří mají nová trika a nechtějí momentálně tuto otázku řešit.
4. VV ČBF – na schůzi byl předložen a následně schválen návrh na zvýšení ošatného pro kategorii žen.
Ošatné bylo od nové sezóny navýšeno na 360Kč/utkání. Dále byl předložen návrh na úpravu ošatného
v případě, že rozhodčí píská sám z nynějšího 1,5násobku na 1,75násobku. Tento návrh neprošel.
5. Zpráva z valné hromady ČBF ovč.
 ČBF na další volební období bylo zvoleno dne 26. 6. 2017 ve stejném složení, jako tu bylo
v předešlém volebním období, tzn. předseda – Oldřich Bartošek, členové – Pavel Hlaváček, Petr
Hruša, Michal Šafařík, Miroslav Volejník, Jiří Jirsa a David Streubel.
6. Nové dresy pro krajské rozhodčí
 Všichni rozhodčí pošlou mailem velikost trika a informaci, zda mají zájem o bundu (cena cca.
500Kč) na: sekretar.ovc@seznam.cz. ČABR ovč. poptá cenu trik na pískání u Petra Vrážela, který
je zodpovědný za toto pro rozhodčí z českých soutěží. Zatím není cena daná, protože se řeší
design. Jakmile zjistíme cenu, budeme rozhodčí o tomto informovat mailem. Už je nutné trika
nejenom dle našeho názoru, ale také názoru mnoha krajských rozhodčích obměnit. Pokud by se
někomu podařilo sehnat sponzora, který by nám mohl přispět na tyto trika, byli bychom moc
vděčni. Pochopitelně můžeme nabídnout reklamní plochu na triku. Jan Kvoch zjišťuje možnosti
bund, které by bylo možné na základě požadavků hromadně objednat pro rozhodčí, kteří by měli
zájem.
7. Školení rozhodčích III. třídy
 Školení rozhodčích proběhne v termínu 1. - 3. 9. 2017 v Hradci Králové. Milan Pumr zajistí zjištění
velikostí trik pro nové rozhodčí. ČABR na valné hromadě upozornil kluby na nedostatek
rozhodčích v kraji (i v celé ČR) a opětovně zaslal na všechny kluby v kraji pozvánku na školení
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nových rozhodčích. Školení je vypsáno i na stránkách ČABR a mohou se přihlásit rozhodčí
ostatních oblastí, kde již školení proběhly. Cenu školení jsme snížili na 700Kč, kdy na školení
přispěje ČBF ovč. tak, abychom do našich řad mohli přibrat více nových rozhodčích, které nutně
potřebujeme pro zajištění řízení soutěží a proto, abychom mohli ulevit rozhodčím, kteří pískají
každý víkend (třeba i 5 utkání). Milan Pumr zajistí rozeslání do deníků obou krajů.
8. Dobrovolné semináře pro krajské rozhodčí
 ČABR za sezónu 2016-17 připravil celkem 3 dobrovolné semináře pro krajské rozhodčí
 ČABR chce i nadále pokračovat v těchto seminářích, protože si myslíme, že mají smysl a
rozhodčím, kteří se jich účastní, děkujeme za jejich přístup a ochotu na sobě pracovat.
 Problematika s delegacemi v termínech seminářů. Organizátor seminářů se pokusí časově
přizpůsobit nedělním utkáním.
9. Rozdělení rozhodčích do skupin
 VV ČABR ovč. rozhodl o složení skupin rozhodčích pro příští sezónu. Hlasováním bylo provedeno
sloučení skupin 1 a 2 následovně:
 Skupina 1: Dočkal, Havrda, Kolář, Kvoch, Mareš, Michlík, Němec, Polda, Svoboda, Šindelář, Šmíd,
Tejchman, Zima, Scholze Š., Hrdý, Kmošek, Kohout, Rejlek, Růžička, Jarolímek, Večeřa, Soudek
Martin, Soudek Milan, Kašpar T., Chocholoušová K., Kult, Krejsa V., Krejsa P., Bubeníček
 Ostatní rozhodčí budou ve skupině 2, která bude pískat soutěže dorostu a žáků
10. Ostatní
 Na podzimní seminář budou pozváni a oceněni bývalí rozhodčí Horyna a Pilný
 Blahopřejeme rozhodčím Frátrikovi a Štanclovi za úspěšné absolvování rozhodčích 1. třídy
 Blahopřejeme rozhodčím Kultovi, Mycákovi, Krejsovi P. a Krejsovi V. za úspěšné absolvování
rozhodčích 2. třídy
 Jan Kvoch vznesl dotaz na možnost náhrady za všední den a stravného pro rozhodčího z místa
bydliště, který píská v jeden den 4 utkání – návrh se musí přednést na příštím VV ČBF, nicméně
podléhá ČABRu, který zatím nad úpravou nepřemýšlí.
 Milan Pumr odešle přihlášku k řízení soutěží Marku Novotnému a Michalu Zavřelovi
 V termínu 8. – 10. 9. se bude konat turnaj mládeže v Pardubicích (Labský pohár), kde budou
pískat nově vyškolení rozhodčí se zkušenějšími kolegy, kteří budou fungovat v roli tzv. „tutorů“
– delegace na tento turnaj bude mít Jan Kvoch

Zapsal:
Petr Hruša
předseda ČABR ovč
mobil +420 604 672 742
mail: rozhodci.ovc@seznam.cz
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