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Schůze Výkonného Výboru ČABR-P – 4.11.2014
přítomni: Hošek Jan, Bukovský Michal, Treml Radek, Sušer Pavel, Strnad Pavel, Linhart Tomáš
omluveni: Kučera Martin
1. Testy z pravidel a řádů – splnění podmínek pro řízení utkání v sezóně 2014/15
VV ČABR-P rozhodl, že všichni rozhodčí kteří nesplnili testy do 23.10.2014, byli vyřazeni z delegací na 1. polovinu
sezóny. Tito rozhodčí, pokud pískají za nějaké družstvo, nebudou tomuto družstvu uznáni !!!!!!!!!!
Nyní je možné testy splnit pouze za „úplatu“, která byla stanovena na 300,- Kč za 1 test. Náhradní termín stanoven na
7.12.2014 ( ZŠ Jana Wericha; Španielova 1111, Praha 6 ).
Nesplní-li rozhodčí testy do 7.12.2014, bude vyřazen na celou sezónu 2014/2015.
Dosud nesplnili následující kolegové: KOČAN Anton, NEVŠÍMAL Jiří, NOVOTNÝ Petr, PROKOP Karel a VEČERKA
Jakub
2. Podpora mladých rozhodčí
Dne 19.10.2014 proběhl další seminář mladých rozhodčích. Z 27 pozvaných kolegů se 12 dostavilo, 9 omluvilo a 6 bylo
řešeno disciplinárně pro neúčast na akci ČABR-P bez omluvy. Další seminář proběhne 7.12.2014.
3. Členové VV ČABR-P na turnajích mini
Vyhodnocení zkušeností při návštěvách turnajů mini, diskuze. Mladší kolegové tento projekt hodnotí velmi pozitivně.
V projektu se bude nadále pokračovat. Mezi tutory byli nově přijati: sl. Veronika VÁVROVÁ a p. Matěj ZÁRUBA
4. Kolegialita
VV diskutoval případ, kdy nejmenovaný kolega si omylem zapsal termín utkání špatně a na utkání se nedostavil. Druhý
kolega utkání odřídil sám. Doporučujeme rozhodčím, aby v čekací době kontaktovali delegovaného kolegu a
informovali se o důvodu jeho zdržení. V tomto konkrétním případě tomu tak nebylo s tím, že kdyby kolega
nedostávšímu se rozhodčímu zavolal, nepřítomný kolega by sice pozdě, ale dorazil.
5. Průběžná zpráva DK ČABR-P
DK ČABR-P upozorňuje na nepříznivý vývoj u rozhodčích. Za prvních 5 kol uděleno již 16 disciplinárních trestů !!!, za
nedodržování Rozpisu soutěže a SŘB, zejména u kontroly náležitostí hráčů, administrativních pochybení při uzavírání
zápisů o utkání apod., přestože na to byli speciálně na předsezonním semináři upozorněni. DK a VV ČABR-P žádá
rozhodčí o zvýšení důslednosti v této problematice.

V Praze dne: 4.11.2014
Jan HOŠEK v.r.
předseda ČABR-P

Zpracoval:
Michal BUKOVSKÝ - sekretář ČABR-P

