
 

Pražský Basketbalový Svaz   

Česká Asociace Basketbalových Rozhodčích - Praha   

PBS, Hanusova 347/16, 140 00  Praha 4   
www.pbasket.cz, e-mail: info@pbasket.cz   

 

 IČO: 22709053    Equa Bank, č.ú. 1027546454/6100   776 083 870   

 

Schůze Výkonného Výboru ČABR-P – 1.6.2021   
 

přítomni: Linhart, Treml, Sušer, Vávrová, Vošahlík – schůze formou videokonference   

omluveni: Kučera   

 

1. Přihlášky rozhodčích pro sezónu 2021/2022   
 

- VV ČABR-P stanovil termín uzávěrky přihlášek na 30.6.2021 
- výše licenčních poplatků byla upravena na základě jednání s vedením PBS snížením částek za předchozí              

neuskutečněnou sezónu 20/21 následovně: 
 
 skupina 1 – 800 Kč 
 skupina 2 – 600 Kč 
 skupina 3 – 500 Kč  
 

- Přihlášky budou prováděny POUZE elektronicky prostřednictvím webových stránek PBS na adrese 
 

www.pbasket.cz / sekce Rozhodčí / Přihláška 2021/2022 
 

 !! Po odeslání již není možné přihlášku měnit !! 
 
- případné změny, doplnění přihlášek je možné provádět výhradně e-mailovou komunikací se sekretářem PBS 

   
- k termínu uzávěrky přihlášek musí být uhrazen licenční poplatek a případné další stanovené platby VV, či 

DK ČABR-P    

 

2.  Rozdělení rozhodčích do skupin   
 
Rozhodčím zůstává příslušnost ke skupině, do které byli zařazeni v sezoně 20/21.  Nikdo nepostupuje, ani 
nesestupuje.                                                                                           

 
 
3.  Předsezónní seminář     

Předsezónní seminář 2021/2022 je povinný pro všechny přihlášené rozhodčí. Uskuteční se 

ve čtvrtek  16.9.2021 od 18
00 hod. na ZŠ Plamínkové, Praha 4 (vchod ze dvora) Prezence od 17

30 hod.   

VV rozhodl, že náhradní plnění testů při neúčasti rozhodčího na předsezóním semináři bude 

zpoplatněno částkou 400,- Kč. 

 
4.  Školení rozhodčích I. a II. třídy   

Školení proběhlo ve dnech  28. - 30.5.2021 v Klatovech s následujícím výsledkem našeho pražského kolegy:   

I. třída:  VAMPOLA Jakub  - prospěl 

   
VV gratuluje úspěšnému splnění a přeje mnoho úspěchu v další kariéře. 
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5.  Finanční příspěvek účastníkům školení I. a II. třídy     

VV ČABR-P navrhl VV PBS ke schválení finanční  příspěvky  účastníkům I. a II. třídy a zároveň upravil 
kritéria  z důvodu zrušení  celkového výsledku školení ze strany VV ČABR „prospěl s vyznamenáním“ na 
„prospěl“ a  „neprospěl“. Pokud se uchazeč na školení disciplinárně proviní, či jeho chování jinak 
nebude odpovídat  dobrým mravům, ztrácí nárok na výplatu příspěvku na školení.    

-  75 % vkladu rozhodčím s výsledkem – prospěl  - týká se školení I. třídy   
-  50 % vkladu rozhodčím s výsledkem – prospěl  - týká se školení II. třídy    
-  25 % vkladu rozhodčím s výsledkem – neprospěl – týká se obou školení, tj. I. a II. třída  
 
  

6.  Školení rozhodčích 3. třídy     

 
Školení rozhodčích 3. řídy plánuje 2021 VV uskutečnit v září 2021 v termínech: 
 

    1. část 10. - 12. 9. 2021 a 2. část 24. - 26. 9. 2021 
 
Pokud víte o zájemcích z vašeho okolí, kteří by se rádi přidali do našich řad, předejte jim prosím informaci o 
plánovaném školení 

 
7.  Podpora výchovy mladých rozhodčí – Projekt “VMR” 
 

VV ČABR-P v letošní sezóně 2020/2021 nemohl v důsledku pandemie uspořádat v rámci projektu 
“Výchova mladých rozhodčích - VMR” žádný z plánovaných seminářů. 
 
 

8.  Slovo předsedy 
 
Předchozí měsíce byly pro nás všechny jistě velice náročené, ale pevně věřím, že už bude nejenom 
rozhodcovsky lépe a vrátíme se do normálního života. Vedení PBS nás jako ČABR-P dlouhodobě finančně 
a materiálně podporuje a touto cestou bych chtěl poděkovat na ochotu při jednání o výši našich příspěvků, 
abychom se nedostali do zásadních finančních problémů.  
 
Přeji vám hlavně hodně zdraví a v září se uvidíme   

 
 
 

VV ČABR-P vám přeje pohodové léto a těšíme se na vás na předsezónním semináři. 

 

 

 
V Praze dne:  2. 6. 2021   

 

 

                      Tomáš LINHART v.r.   

                      předseda ČABR-P   
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