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Zápis ze schůze VV ČABR-P – 1.6.2014
Přítomni: Hošek,Kučera,Linhart,Strnad,Treml,Sušer.
Omluven: Bukovský
1. VV stanovil termín uzávěrky přihlášek rozhodčích pro sezonu 2014/15 na 30.6.2014.
2. Licenční poplatky rozhodčích zůstávají pro jednotlivé skupiny (1,2,3) stejné, jako v
uplynulé sezoně. (viz přihláška rozhodčího)
3. Předsezóní seminář 2014/15 je povinný pro všechny přihlášené rozhodčí. Uskuteční se v
úterý 16.9.2014 od 18 h na ZŠ Plamínkové, Praha 4. Součástí semináře bude splnění
stanovených testů z pravidel a řádů a schválení úpravy DŘ ČABR-P.
4. VV upozorňuje rozhodčí na povinnost uvést v přihlášce e-mailovou adresu pro každodenní
příjem elektronické pošty.
5. VV se omlouvá za neuskutečnění plánované schůzky s mladými rozhodčími z
administrativních důvodů. Projekt bude tedy pokračovat po skončení letních prázdnin.
6. VV potvrdil, že i v letošním roce bude kompenzovat část nákladů úspěšným absolventům
školení rozhodčích I. a II. třídy dle stanovených zásad schválených VV ČBF-PBS.
7. Školení rozhodčích 3.třídy proběhlo, zúčastnilo se 5 osob, lonští absolventi se zúčastnili v
rámci povinného doškolovacího semináře.
8. VV rozhodl ve skupině 1 o změně v podskupině rozhodčích "crew chief", rozhodčího
Heinricha D. nahradí Blahout P.
9. VV schválil rozdělení rozhodčích do skupin pro sezonu 2014/15, rovněž postupy a sestupy
rozhodčích mezi jednotlivými skupinami:
skupina 1 – sestup do skupiny 2 - Pokorný Štěpán – dle pořadí
Sejrek Daniel – dle pořadí
Tesárek Vojtěch – dle pořadí
skupina 2 – postup do skupiny 1 – Buršík Martin – rozhodnutím VV (pouze Přebor B mužů)
Kovačovič Matěj – rozhodnutím VV
Pokorný Štěpán – rozhodnutím VV
Rozhodčí dle pořadí Večerka Jakub a Kucharič Milan na postup do skupiny 1 nereflektují.
sestup do skupiny 3 - Lejčko Jan – dle pořadí
Sláma Vojtěch – dle pořadí
Drápal Jakub – dle pořadí
Kočan Anton – dle pořadí
skupina 3 – postup do skupiny 2 – Úlehla Radek – dle pořadí
Eichler Jakub – dle pořadí
Sedláček Jan – rozhodnutím VV
Sláma Vojtěch – rozhodnutím VV
Hošek Jan v.r. - předseda ČABR-P
Zapsal: Sušer P.

