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Schůze Výkonného Výboru ČABR-P – 6.6.2019
přítomni: Linhart, Hošek, Treml, Sušer, Vávrová, Bukovský
omluveni: Kučera
Přihlášky rozhodčích pro sezónu 2019/2020

1.
-

2.

VV ČABR-P stanovil termín uzávěrky přihlášek na 30.6.2019.
Výše licenčních poplatků ( sk.1 – 1200,- Kč, sk. 2. - 900,- Kč, sk. 3 – 750,- Kč )
Přihlášky budou prováděny POUZE elektronicky prostřednictvím pbasket.cz / sekce Rozhodčí / Přihláška
2019/2020. 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

Rozdělení rozhodčích do skupin
Skupina 1

- sestup do skupiny 2: SCHAFFNER Vojtěch
BARTÁK Matěj
UBR Pavel

- dle pořadí
- dle pořadí
- dle pořadí

Skupina 2

- postup do skupiny 1: PERLÍK Michal
BOHATA Pavel
KOTRBATÁ Zuzana

- dle pořadí
- dle pořadí
- rozhodnutím VV

- sestup do skupiny 3: ŠMÍDKOVÁ Hana
KOC Ondřej
VÝBORNÝ Dominik
MELZEROVÁ Johana

- dle pořadí
- dle pořadí
- dle pořadí
- dle pořadí

- postup do skupiny 2: VAMPOLA Jakub
VRLA Petr
KOPECKÁ Barbora
ČÍŽEK Daniel

- dle pořadí
- rozhodnutím VV
- rozhodnutím VV
- rozhodnutím VV

Skupina 3

3.

Předsezónní seminář
Předsezónní seminář 2019/2020 je povinný pro všechny přihlášené rozhodčí. Uskuteční se ve čtvrtek
00
30
12.9.2019 od 18 hod. na ZŠ Plamínkové, Praha 4. (vchod ze dvora) Prezence od 17 hod.
VV rozhodl, že náhradní plnění testů při neúčasti rozhodčího na předsezóním semináři bude
zpoplatněno částkou 400,- Kč.
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Školení rozhodčích I. a II. třídy
Školení proběhlo ve dnech 17. - 19.5.2019 v Klatovech s následujícím výsledkem našich pražských kolegů:
I. třída:
BAKAJSA Michal
ČÍŽEK Daniel
ŠENK Pavel
KOPECKÁ Barbora

- prospěl
- prospěl
- prospěl
- prospěla

II. třída:
HEJDUK Jakub
SYROVÁTKA František
VRLA Petr
MATYS Pavel
BENDOVÁ Linda

- prospěl
- prospěl
- prospěl
- prospěl
- prospěla

Všem kolegyním a kolegům gratulujeme.

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.
-

6.

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

Školení rozhodčích 3. třídy
Na školení rozhodčích 3. třídy se letos přihlásilo 2 0 zájemců. Kurz probíhal v tradičních termínech
24.- 26.5.2019 (1.část) a 31.5.-2.6.2019 (2.část). Byl ukončen závěrečnými zkouškami a noví rozhodčí budou
od nové sezony nasazováni k řízení soutěží PBS.

7.

Podpora výchovy mladých rozhodčí – Projekt “VMR”
VV ČABR-P v letošní sezóně 2018/2019 uspořádal v rámci projektu “Výchova mladých rozhodčích - VMR”
celkem 5 jednotlivých seminářů.

V Praze dne: 6.6.2019
Tomáš LINHART v.r.
předseda ČABR-P
Zapsal: M. Bukovský

