Projekt Sportovně metodického úseku
a České asociace basketbalových rozhodčích
České basketbalové federace

Kultivace hry

= kultivace basketbalu
skrze respekt

Zlepšeme vzájemný respekt
mezi trenéry, rozhodčími a hráči
na hřišti i mimo něj

• Sezóna 2018 – 2019
• Extraliga u19 chlapců • 35 minut před utkáním

průvodce / metodika
Cíl RESPECT meetingu:
• seznámení se všech aktérů utkání – hráči, trenéři
a rozhodčí
• objasnění trendů rozhodování
• vysvětlení pravidel komunikace a chování
v průběhu utkání
Místo:
• šatna rozhodčích
• rozhodčí jsou v rozhodcovském dresu
Účastníci:
• všichni rozhodčí
• hlavní trenéři obou týmů
• kapitáni obou týmů
Čas a délka setkání:
• 35 minut před začátkem utkání
• doporučená délka setkání 3 – 7 minut v závislosti
na probíraných tématech
• meeting vede Crew Chief
Před RESPECT meetingem:
• všichni účastníci meetingu se dostaví do šatny rozhodčích v daném čase, rozhodčí budou na setkání připraveni, dveře do šatny jsou otevřené.

Struktura RESPECT meetingu:
1. Oba rozhodčí se představí a vysvětlí cíl meetingu.
Vyzvou trenéry i kapitány, aby se také představili.
2. Crew Chief připomene aktuální trendy v rozhodování,
např.: posuzování hry loktem, kritéria posuzování
nesportovních chyb, změny pravidel, aj.
3. Crew Chief vysvětlí pravidla chování, komunikace
a vzájemného respektu během utkání.
	Například: Pokud trenér nebo hráči nerozumí nebo
nesouhlasí s výrokem rozhodčího, využijí k dotazu
na danou situaci přerušené hry, komunikují klidně
a bez emocí (křik, gestikulace, atd.). Rozhodčí
na takovou komunikaci reagují otevřeně
a přístupně.
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4. Na závěr meetingu je vhodné stvrdit vzájemnou dohodu
podáním ruky a potvrzením, že účastníci všemu rozumí.
Zároveň se zavazují tyto dohody dodržovat. Je důležité, aby nezůstaly žádné nezodpovězené otázky nebo
nejasnosti.
5. Trenéři a kapitáni odchází ze šatny rozhodčích. Doporučujeme, aby s obsahem setkání seznámili svůj tým.

Doplňující doporučení pro vedení Respect
meetingu:
Zapojení všech účastníků
• Cílem setkání je mimo jiné i výchova lídrů a osobností
z řad hráčů
• Zapojte do rozhovoru i kapitány obou družstev
• Pokládejte otázky, ptejte se na jejich pohled na věc
Témata meetingu
• Neorientujte se pouze na témata témata nesportovních
chyb a posledních změn pravidel.
• Do pravidlové části zahrňte i další zajímavé oblasti jako
např. hra postů, clonění, handchecking, přestupky, atd.
• Věnujte prostor pravidlům komunikace, chování a spolupráce (co očekáváte, co nabízíte).
Čas konání
• V případě konání 2 a více utkání je třeba improvizovat
dle aktuálních možností
• Připravte si časový program již před zahájením prvního
utkání
• Svoji představu o čase konání meetingu sdělte např.
pořadateli zápasů a požádejte ho o předání informace
obou družstvům
Obecné
• Využijte této unikátní příležitosti předzápasové komunikace mezi všemi účastníky utkání
• Buďte inovativní a témata a průběh Respect meetingů
obměňujte
• Nebojte se mluvit o konkrétních situacích a příkladech
z vašich posledních utkání (zejména v této soutěži)

