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přítomni: Linhart, Hošek, Sušer, Treml, Kučera 
omluveni: Vávrová, Bukovský 
 
1. Zpráva o úmrtí kolegy Petra Seidla 
ČABR-P obdržel zprávu o úmrtí kolegy Petra Seidl. Dne 16. 11. 2018 se konal smuteční obřad zesnulého 
kolegy za VV ČABR-P kondoloval Radek Treml. 
Čest jeho památce. 
 
2. NRL soutěže a delegace 
VV ČABR-P ve spolupráci s delegačním pracovníkem Radkem Tremlem kooperuje s ostatními delegačními 
pracovníky zodpovědnými za delegace NRL a snaží se v maximální možné míře obsazovat vybraná utkání. 
Ve všedních dnech je situace výrazně lepší. Vše s ohledem na kapacitní možnosti při zohlednění delegací 
na soutěže řízené PBS a vypomáháním s delegacemi na soutěže ČBF. VV ČABR-P tímto děkuje všem 
kolegům za spolupráci a ochotu. 
 
3. Podpora výchovy mladých rozhodčí – Portál ČABR-P 
Nadále jako součást projektu podpory výchovy mladých rozhodčích probíhá observering mentory 
vybraných rozhodčích zejména na soutěžích MINI + ostatní kategorie dospělých. Rozhodčí dostávají 
zpětnou vazbu bezprostředně po utkání a poté prostřednictví portálu. Mentoři aktivně komunikují s 
rozhodčími s cílem jejich dalšího rozvoje, sledující jejich progres a práci se zpětnou vazbou od mentorů s 
cílem zvyšování individuálních kvalit rozhodčích. VV ČABR-P je toho názoru, že se jedná o nesporně 
pozitivní aktivu pro udržení kvality a počtu rozhodčích vzhledem k nízkému zájmu z řad basketbalové 
veřejnosti stát se rozhodčím.   
 
4. Podpora výchovy mladých rozhodčí – Seminář 
V rámci projektu podpory mladých rozhodčích je naplánován další z řady seminářů „VMR“ v termínu 
7. 12. 2018. Pozvánky vybraným rozhodčím zajistí Pavel Sušer. 
 
5. Obecné 
VV ČABR-P uvažuje v závislosti na zájmu o uspořádání setkání s trenéry a zástupci klubů působících v 
soutěžích řízených PBS s cílem je blíže seznámit „profesí“ rozhodčího, pravidly basketbalu a v obecné 
rovině problematikou rozhodčích. 
 
 
 
8. bod 
Vložte text. 
 
9. bod 
Vložte text. 
 
10. bod 
Vložte text. 

Zápis ze schůze VV ČABR-P 

V Praze dne 13. 11. 2018 
Za VV ČABR-P zpracoval:       Tomáš LINHART v. r. 
Linhart Tomáš         předseda ČABR-P 
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