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ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE JIŽNÍ MORAVA 

ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH JIŽNÍ MORAVA 

Vážené kolegyně, kolegové,  

  s okolnostmi, které nás potkali na konci sezóny 2013/2014 a začátku nové sezóny 2014/2015 ohledně nutnosti 

přejít pod jednotný systém LERIS – ČBF, se nám hromadí komplikace ohledně rozhodčích.  

Berte prosím tento můj vzkaz k Vám na zřetel a pokuste se býti nám jako VV velmi nápomocni a zároveň Vás 

žádám o toleranci a kooperaci. Nezažíváme vůbec jednoduché období, které se odráží směrem k Vám, 

k rozhodčím naší oblasti. Současný systém může být pro Vás zřejmě nepřehledný a občas zavádějící. Tento 

krátký manuál by měl být první krok, který je potřeba učinit pro hladké zvládnutí předsezonní přípravy.  

 

 Obdrželi jste jmenný seznam s přiděleným VS, který jste použili nebo použijete pro platbu 

sezónního poplatku 2014/2015. Pro nás to je zároveň přihláška! Dále Vám byla zaslána informace 

o podmínkách pro zařazení do řízení soutěží a podmínky pro seminář. 

 Obdrželi jste z LERISU (Jan Baloun ČABR) přihlašovací údaj do sekce rozhodčích na stránkách 

ČBF-ČABR. Zde jste se přihlásili pod heslem, které jste obdrželi od Jana Balouna. Na těchto 

stránkách jste udělali změnu v přihlášce a zároveň si vytvořili svoje heslo. Potvrdili přihlášku a 

odeslali.  

 Na ty to stránky Vám budou chodit delegace. Systém bude velmi podobný, na co jste zvyklí 

z předchozích sezón. Dojde Vám e-mail s delegací a na těchto stránkách provedete potvrzení.  

 Upozorňuji, že na těchto stránkách, další info ohledně naší oblasti co je spojeno s krajskými 

rozhodčími končí!!! Pouze sekce pravidla je pro Vás důležitá s odkazem na nová pravila a 

výklady. Ale zveřejněné semináře atd. jsou pro rozhodčí řídící české soutěže. Zde info ohledně 

našeho semináře nehledejte!!!  

„Mimochodem už jsme měli někdy krajský seminář v Nymburce a dva dny?!“ 

 Naší sekci pro krajské rozhodčí se všemi informacemi teprve tvoříme a ta bude součástí stránek 

oblasti Jižní Morava. 

 

Co je v této chvíli nejdůležitější: 

1. Zaslat poplatek pro sezónu 2014/2015 a tím je provedena přihláška 

2. Zúčastnit se předsezónního semináře 13. 9. 2014 v Brně 

3. Získat přístup pro stránky ČBF-ČABR-rozhodčí a zde si upravit nebo vyplnit přihlášku a změnit 

si přístupové heslo. 

 

V Brně 25. 8. 2014      Ivor Matějek v. r. 

                                    předseda ČABRjm 


