ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH — PRAHA
PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ

Hanusova 347/16, Praha 4

info@pbasket.cz

+420 776 083 870

Zápis ze schůze VV ČABR-P
ze dne 13. 7. 2020

přítomni: Linhart, Hošek, Treml, Sušer, Vávrová, Bukovský
omluveni: Kučera
Přihlášky rozhodčích pro sezónu 2020/2021

1.






2.

VV ČABR-P stanovil termín uzávěrky přihlášek na 24.6.2020
Přihlášky budou prováděny POUZE elektronicky prostřednictvím pbasket.cz / sekce Rozhodčí /
Přihláška 2020/2021 - !! Po odeslání již není možné přihlášku měnit !!
Případné změny, doplnění přihlášek je možné provádět výhradně e-mailovou komunikací se sekretářem
PBS
Výše licenčních poplatků pro sezónu 2020/2021 ( sk.1 – 1.200,- Kč, sk. 2. - 900,- Kč, sk. 3 – 750,- Kč )
Licenční poplatek je rozhodčí povinnen uhradit do termínu 9.8.2020
Rozdělení rozhodčích do skupin
VV ČABR-P rozhodl, že z důvodu předčasného ukončení sezony 2019/2020 (mimořádná situace)
nedochází po této sezoně k sestupu rozhodčích do nižších skupin. Dále rozhodl o postupech
(doplnění a navýšení počtu rozhodčích ve skupinách 1 a 2) viz. tabulka Rozdělení rozhodčích do skupin
2020/2021.

3.

Předsezónní seminář
Předsezónní seminář 2020/2021 je povinný pro všechny přihlášené rozhodčí. Uskuteční se v
38. týdnu (září, předpoklad úterý nebo čtvrtek), budova ZŠ Plamínkové, Praha 4. (vchod ze dvora).
Rozhodčí budou obesláni zvláštní pozvánkou. O organizaci konání semináře, který by měl být zároveň
volební VH ČABR-P na období 2020-2024 i s přihlédnutím na možné protiepidemiologické požadavky v
souvislosti s šířením nákazy covid-19 bude ještě rozhodnuto. Součástí semináře bude plnění písemných
testů z Pravidel a Řádů ČBF.
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 19. - 21.6.2020 v Klatovech s následujícím výsledkem našich pražských kolegů:
I. třída:
BENDOVÁ Linda
HEJDUK Jakub
MATYS Pavel
SYROVÁTKA František
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- neprospěla (omluvena s možností dokončení v náhradním termínu)
- prospěl
- prospěl
- prospěl
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II. třída:
PRŮŠA Jan
VAMPOLA Jakub
VAGNEROVÁ Anna

- prospěl
- prospěl
- prospěla

VV ČABR-P gratuluje všem nově vyškoleným kolegům.

5.

Finanční příspěvek účastníkům školení I. a II. třídy
VV ČABR-P navrhl VV PBS ke schválení finanční příspěvky účastníkům I. a II. třídy 2020. 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 10 zájemců. Kurz byl ovlivněn situací ohledně nákazy
covid-19 a celý proběhl v upravené verzi v měsíci červnu. Byl ukončen závěrečnými zkouškami a noví
rozhodčí budou od nové sezony nasazováni k řízení soutěží PBS. VV ČABR-P gratuluje všem nově
vyškoleným kolegům a současně děkuje za spolupráci nově otevřenému SC Řepy a vedení MČ Praha 17.

7.

Podpora výchovy mladých rozhodčích – Projekt ”VMR”
VV ČABR-P v letošní sezóně 2019/2020 uspořádal v rámci projektu “Výchova mladých rozhodčích - VMR”
celkem 2 jednotlivé semináře. Z důvodu předčasného ukončení sezony již další plánované semináře
nemohly být realizovány.

8.

Vybavení rozhodčích ČABR-P
VV ČABR-P pověřil předsedu Tomáše Linharta, aby ve spolupráci se sekretářem PBS Pavlem Sušerem
projednal možnosti vybavit pražské rozhodčí novými dresy.

9.

Volba předsedy ČABR-P a předsedy DOK ČABR-P - kandidatury
V rámci předsezónního semináře (volební VH ČABR-P) proběhne volba nového předsedy ČABR-P a DOK
ČABR-P na funkční období 2020-2024. Zájemci o tyto volené funkce mohou svou kandidaturu podat
nejpozději k 9.8.2020 a to zasláním na email sekretáře ČBF-PBS (p. Sušer – info@pbasket.cz). Ke
stejnému datu pak musí navrhovaný kandidát vyjádřit se svou kandidaturou písemný souhlas na stejný, výše
uvedený email. Na kandidatury došlé po termínu uzávěrky nebude brán zřetel.
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Různé
VV ČABR-P vzal na vědomí:
 zprávu předsedy DK ČABR-P o průběhu sezony 2019/2020
 infomaci sekretáře ČBF-PBS o zřízení přístupů pro pražské rozhodčí do rezervačního kalendáře PBS,
např. ke sjednávání schůzek na PBS apod.
 informaci ČBF ohledně platby členských příspěvků ČBF, které jsou od letošního roku povinné pro
všechny členy ČBF. Rozhodčí, kteří nezaplatí členský poplatek jinou formou (např. prostřednictvím
klubu, ve kterém zároveň působí jako hráči, trenéři nebo v jiné funkci), musí poplatek uhradit dle pokynů
ČBF,
které
byly
rozeslány
ČBF
jednotlivě
za
svoji
osobu
(bližší
informace:
https://www.cbf.cz/ostatni/clenske-prispevky.html)
VV ČABR-P projednal:
 informaci komunikovanou ČABR o školení rozhodčích 4. třídy a současně také 3. třídy
 VV ČABR a jednotliví lektoři koncepčně pracují s rozhodčími v rámci dlouhodobého Projektu VMR v
úzké spolupráci s PBS
 s ohledem na tyto informace bude ČABR-P jednat s ČABR o nastavení formy spolupráce v této oblasti,
protože jednoznačnou prioritou VV ČABR-P je výkonávat koncepční práci s rozhodčími za účelem jejich
dalšího růstu a zvyšování kvalifikace

V Praze dne: 13.7.2020
Tomáš LINHART v.r.
předseda ČABR-P
Zapsal: M. Bukovský
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