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Schůze Výkonného Výboru ČABR-P – 6.10.2013

přítomni: Hošek Jan, Treml Radek, Sušer Pavel, Strnad Pavel, Linhart Tomáš

omluveni: Kučera Martin, Bukovský Michal

hosté: -

1. Vyblokování z delegací 

Rozhodčí jsou povinni vyblokovat se z hracího termínu řádnou omluvou, jestliže mají uvedený pískací den a nemohou 
být  z osobních  důvodů k dispozici  v případě  náhradní  nebo operativní  delegace.  Nedodržování  bude  automaticky 
předáno k disciplinárnímu řízení na DK ČABR-P.

2. Omluvy z delegací Přeboru „A“ mužů a soutěží mini

V případě omluvy z řádné delegace na utkání PPA nebo mini,  není povoleno předávat zápasy a povinností všech 
rozhodčích je bez odkladu poslat omluvu na PBS. Zmiňované dodržování postupu bude speciálně hlídáno a jeho 
nedodržování bude v kompetenci DK ČABR-P. U ostatních soutěží platí běžný postup pro omluvy.

3. Opravné testy z pravidel a řádů

Všichni rozhodčí, kteří  nesplnili testy z pravidel nebo řádů v rádném termínu, musí neprodleně učinit nejpozději do 
17.10.2013.

4. Školení rozhodčích III. třídy

Všichni nově vyškolení rozhodčí jsou postupně zapojování do delegací na jednotlivé turnaje mini.

5. Přebor „A“ – řízení utkání ve 3

Všem I. rozhodčím byly vyplaceny odměny za 2. část uplynulé sezóny 2012/2013 v rámci projektu Mechaniky 3.

6. Potvrzování delegací 

Zůstává v platnosti jako jediný možný způsob potvrzování delegací prostřednictvím e-mailu sekretáři PBS.

7. Školení rozhodčích I. a II. třídy

Příspěvky všem účastníkům školení byly vyplaceny.

8. Členové VV ČABR-P na turnajích mini
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VV ČABR-P bude i nadále sledovat delegované rozhodčí na turnajích mini a pracovat na jejich rozvoji.

8. Žádost Romana Kejklíčka a Zdeňka Kulhavého

VV ČABR-P projednal žádost kolegů ze Středočeského kraje o zařazení do soutěží řízených PBS. Oba jmenování  
budou zařazeni do skupiny 2. 

V Praze dne:  6.10.2013

  Jan HOŠEK v.r.
předseda ČABR-P

Zpracoval: 
Tomáš LINHART – člen VV ČABR-P


