
PRAŽSKÝ BASKETBALOVÝ SVAZ 

Česká asociace basketbalových rozhodčích - Praha   

ČBF - Pražský basketbalový svaz 
Hanusova 347/16, 140 00  Praha 4   

 
  www.pbasket.cz    info@pbasket.cz    776 083 870 

 

 

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

Zápis ze schůze výkonného výboru ČABR-P konaného dne 5. 6. 2022 

 

přítomni: Vávrová Veronika, Linhart Tomáš, Treml Radek, Sušer Pavel, Vošahlík Marek  

omluven: Kučera Martin 

 

1. Přihlášky rozhodčích na sezónu 2022/2023 

• VV ČABR-P stanovil termín uzávěrky přihlášek na 30. 6. 2022 

• výše licenčního poplatku je stanovena následovně: skupina 1 :    1 200 Kč 

skupina 2 :       900 Kč 

skupina 3 :       750 Kč 

• podání přihlášky bude prováděno pouze elektronicky prostřednictvím unikátního odkazu na formulář pro 

vyplnění údajů, který bude zaslán individuálně e-mailem 

• po odeslání přihlášky již není možné ji měnit a případné doplnění či jiné změny je možné provádět 

výhradně e-mailem se sekretářem PBS p. Sušerem 

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

DK ČABR-P    

• VV současně upozorňuje rozhodčí, aby si bez zbytečného odkladu zajistili uhrazení svých ročních 

členských příspěvků ČBF dle jejich věkové kategorie a subjektu (pod kterým hradí členský příspěvek), 

protože splatnost příspěvků na sezónu 2022/2023 uplynula k 15. 5. 2022 

 

2. Rozdělení rozhodčích do skupin pro sezonu 2022/2023 

 

Skupina 1 sestup do skupiny 2 KEJKLÍČEK  Roman dle pořadí 

  KOTRBATÁ Zuzana dle pořadí 

  KOHOUT Radomír dle pořadí 

     

Skupina 2 postup do skupiny 1 TÝŘ Pavel dle pořadí 

  HEJDUK Jakub dle pořadí 

  KOČOVSKÝ Dominik rozhodnutím VV 

  SYROVÁTKA František rozhodnutím VV 

  KAVAN Jonáš rozhodnutím VV 

     

 sestup do skupiny 3 BENDOVÁ Linda dle pořadí 

  JINDŘICHOVÁ Simona dle pořadí 

  LEJČKO Jan dle pořadí 

  MATYS Pavel dle pořadí 
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Skupina 3 postup do skupiny 2 MELZER Ondřej dle pořadí 

  LAMPA Adam dle pořadí 

  KUDĚJ David rozhodnutím VV 

  BERAN Štěpán rozhodnutím VV 

  MELICHÁREK Ivo rozhodnutím VV sk. 1 

  DUB Michal rozhodnutím VV 

  JILG Albert rozhodnutím VV 

  KARWOWSKA Klaudia rozhodnutím VV 

  PAZOUREK Jaroslav rozhodnutím VV 

 

3. Předsezónní seminář 

• předsezónní seminář 2022/2023 je povinný pro všechny přihlášené rozhodčí 

• uskuteční se ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 18:00 hod prezence od 17:30 hod   

• místo konání: bude upřesněno zvláštní pozvánkou dle aktuální situace s dostatečným předstihem 

• VV rozhodl, že náhradní plnění testů při neúčasti rozhodčího na předsezónním semináři bude zpoplatněno 

částkou 400,- Kč. 

 

4. Školení rozhodčích I. a II. třídy 2022 

• školení proběhlo ve dnech  20. - 22. 5. 2022 v Klatovech s následujícím výsledkem: 

 

I. třída DUB Michal 

 JINDŘICHOVÁ Simona 

II. třída BERAN Štěpán 

 JILG Albert 

 MELZER Ondřej 

 NEUBAUER Jan 

• VV ČABR-P gratuluje kolegyni a kolegům k úspěšnému splnění zvýšení kvalifikace, reprezentaci naší 

oblasti a přeje jim mnoho úspěchů v další kariéře 

 

5. Finanční příspěvek účastníkům školení I. a II. třídy     

• VV ČABR-P navrhl VV ČBF PBS ke schválení finanční  příspěvky  účastníkům I. a II. třídy, pokud se uchazeč 

na školení disciplinárně proviní, či jeho chování jinak nebude odpovídat  dobrým mravům, ztrácí nárok na 

výplatu příspěvku na školení, jestliže bude schválen VV ČBF PBS 

• 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 III. třídy     

• Školení rozhodčích III. třídy  2022 se uskutečnilo 27. - 29. 5. 2022 (1. termín) a 3. - 5. 6. 2022 (2. termín) 

• celkem se podařilo vyškolit 7 nových kolegyň a kolegů, které tímto vítáme v našich řadách 
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7. Podpora výchovy mladých rozhodčí – Projekt “VMR” 

• VV ČABR-P v letošní sezóně 2021/2022 nemohl v důsledku přetrvávající pandemie covid uspořádat v rámci 

projektu “Výchova mladých rozhodčích - VMR” žádný z plánovaných seminářů. 

• členové týmu pro observing rozhodčích navštívili několik utkání a dali zpětnou vazbu rozhodčím, bohužel 

se jim nepodařilo docílit většího množství oproti jejich plánu vzhledem k pandemické situaci a s ní 

spojených komplikací 

• VV ČABR-P plánuje pokračovat v projektu v sezóně 2022/2023 a navázat na předchozí úspěšné semináře 

a observing, jestliže nedojde ke zhoršení pandemické situace 

 

Slovo předsedy ČABR-P 

Právě skončená sezóna 2021/2022 byla sice odlišná oproti předchozí „nedohrané“, ale znovu nám ukázala, že i tak 

byla velice složitá.  

Děkuji proto všem kolegyním a kolegům, protože bez vás a vašeho přístupu bychom nedokázali úspěšně 

zvládnout toto náročné období.   

 

VV ČABR-P vám přeje klidné, odpočinkové léto s dobrou náladou a těšíme se na vás na 

předsezónním semináři. 

 

 

V Praze dne 5. 6. 2022 

 

 

 

         Tomáš LINHART v. r. 

           předseda ČABR-P 
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