
 ČESKÁ ASOCIACE  

BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 

Česká Asociace Basketbalových Rozhodčích – oblast východní Čechy 
Kontakty: VV: rozhodci.ovc@seznam.cz, sekretář: sekretar.ovc@seznam.cz, delegace: delegace.ovc@seznam.cz  

Hradec Králové, 07.04.2017 

 
Baví tě basketbal a máš chuť se učit novým věcem?  Chceš dělat to, co tě baví a ještě si tím trochu přivydělat?  

Máš chuť seberealizace a chuť to v basketbalu dotáhnout třeba dále než jako hráč či trenér? 
 
Co je třeba: 

 Minimální věk 15 let 

 Chuť na sobě pracovat a učit se novým věcem 

 Odpovědnost, aktivní přístup, sebereflexe, důstojné vystupování, týmový duch  

 
Co tě čeká: 

 Získání licence rozhodčího III. třídy 

 Nemalý finanční přivýdělek 

 Školení s odborníky (mezinárodní rozhodčí a rozhodčí ŽBL) 

 Získání zkušeností, které můžeš dále použít jak v profesním, tak soukromém životě 

Pokud jsi alespoň na nějakou otázku odpověděl ANO, staň se rozhodčím basketbalu. 
 
Výkonný výbor ČABR ovč vypisuje letošní školení pro nové zájemce o rozšíření řad rozhodčích basketbalu.  
 

Školení rozhodčích III. třídy - termín: 01.-03.09.2017  
 

1. Místo konání školení Hradec Králové.  
Zahájení v pátek 01.09.2017 v 9.00 hodin, ukončení v neděli 03.09.2017 v cca 16.00 hodin. 

 

2. Cena za školení činí 700 Kč/účastník (v ceně je obsaženo – lektoři, pronájem prostor ke školení, pravidla basketbalu, 

soutěžní řád, metodika rozhodčích, náklady na vystavení licence, 3x oběd) V ceně není obsažena základní výbava 
rozhodčího (triko, kalhoty, píšťalka, obuv). 

 
3. Jízdné do místa školení a zpět a případné ubytování absolvují účastníci na vlastní náklady. 

 
4. Podmínky úspěšného splnění zkoušek na rozhodčího III. třídy: 

 fyzický test - 11-ti minutový běh (dívky 8 min.) 20-ti m úseky na signály 

 písemný test a ústní zkouška - z pravidel basketbalu a soutěžního řádu 

 praktická zkouška  -  z řízení utkání 
 

5. Žádost o účast na školení zasílejte na e-mail: sekretar.ovc@seznam.cz do 31.07.2017.  

Do žádosti uvést: jméno, příjmení, adresa – ulice, město, PSČ, datum narození, telefon, eml 
 
Na základě zaslaných žádostí budou účastníkům zaslány závazné pozvánky. 

                  
Za ČABR ovč 

Petr Hruša Michal Šafařík 
předseda VV ČABR ovč místopředseda VV ČABR ovč 

rozhodčí FIBA rozhodčí ŽBL 
eml pro informace a dotazy: rozhodci.ovc@seznam.cz 
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