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Školení rozhodčích III. třídy 

Vážení přátelé basketbalu, 

VV ČABR-seČ tímto reaguje na množící se dotazy ohledně školení rozhodčích III. třídy v naší oblasti. 

Musím říci, že nás tyto dotazy těší a znamenají pro nás možnost po dvouleté přestávce opět 

uspořádat školení rozhodčích pro naši oblast. 

Školení by bylo rozděleno na dvě části. První část by se uskutečnila v polovině června 2012 (16. – 17. 

nebo 23. – 24.). Místo školení bude vybráno podle zájemců a nabídnutých prostor. V této části bude 

probíhat zejména teoretická část (pravidla basketbalu, soutěžní řád basketbalu) a samozřejmě 

mechanika rozhodčích. 

Druhá část školení se uskuteční v Děčíně a bude spojena s podzimním seminářem oblastních 

rozhodčích, který se uskuteční na začátku září. Termín zatím nevíme, bude přizpůsoben po ohlášení 

semináře rozhodčích pískající republikové soutěže. Po společné části všech rozhodčích, kde budou 

seznámeni se změnami nebo výklady pravidel a obecnými informacemi k jejich činnosti, budeme 

pokračovat zejména praktickou činností (mechanika). 

Školení se uskuteční v případě, že se přihlásí minimálně 10 zájemců. Samozřejmě, čím více zájemců 

bude, tím nižší budou náklady pro všechny.  

Prosím, zašlete na mou e-mailovou adresu rsikner@seznam.cz předběžné seznamy zájemců vyplněné 

do přiložené tabulky, a to nejpozději do 5. dubna 2012. Zájemcům budou v průběhu dubna zaslány 

podrobnější informace a pozvánka na školení rozhodčích III. třídy. 

 

Vážené kluby, chtěl bych Vás tímto požádat o poskytnutí prostor pro první část školení, kdy bychom 

potřebovali místnost pro cca 20 osob, možnost oběda a pronájmu tělocvičny na 4 – 5 hodin. Uhradili 

bychom náklady spojené s pronájmem těchto prostor.  

 

Děkuji za spolupráci a těším se, že opět budeme schopni uspořádat školení pro zájemce o činnost 

rozhodčího. 

 

 

Roman Šikner – předseda VV ČABR-seČ 
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