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Obecné zásady pro postupy a sestupy rozhodčích    
 

Skupina 1:     rozhodčí řídící utkání Přebor mužů A a B 

 

Skupina 2:     rozhodčí řídící utkání Přebor žen a 1. třída mužů 

 

Skupina 3:     rozhodčí řídící utkání všech zbývajících soutěží PBS  

 

Zásady pro postupy a sestupy v následující sezóně 
 

Skupina 1                                       Sestupují 3 rozhodčí 

 

Skupina 2                                       Postupují 2, dále nejméně 1 rozhodnutím VV ČABR-P 

                                                       Sestupují 4 

 

Skupina 3                                       Postupují 2, dále nejméně 2 rozhodnutím VV ČABR-P 

                                                        

Výchozí data pro určení postupů a sestupů 
 

              Postupy a sestupy se řídí žebříčkem rozhodčích s přihlédnutím k postavení rozhodčích v soutěžích řízených                   

              ČBF.  Minimální počet odřízených  utkání pro nárok na postup je  pro skupinu 2 – 15 a skupinu 3 – 30.  

 

Postupy, udržení a sestupy rozhodnutím VV ČABR-P 
 

1. VV ČABR-P si vyhrazuje právo na rozhodnutí o postupech a udržení ve skupině mimo pořadí (rozhodnutím 

VV). Rozhodčí, kteří se udrží ve skupině na základě rozhodnutí VV snižují počet sestupujících. 

2. VV ČABR-P si vyhrazuje právo na rozhodnutí o postupech mimo výše uvedené zásady v rámci doplnění 

skupin na počet potřebný k řízení soutěží. Toto doplnění mimo pořadí se bude provádět po uzávěrce přihlášek. 

3. VV ČABR-P si vyhrazuje právo na rozhodnutí o sestupech mimo pořadí na základě hrubého prohřešku 

rozhodčího v rámci: 

 Basketbalových řádů 

 Pokynů a směrnic ČABR-P 

 Slušného chování (k hráčům, organizačním pracovníkům, rozhodčím apod.) 

 Reprezentace ČABR-P (řízení utkání pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky 

apod.) 

 Jiných prohřešků poškozujících dobré jméno ČABR-P 

 

Počty rozhodčích ve skupinách  
 

              VV ČABR-P si vyhrazuje právo upravit počty rozhodčích v jednotlivých skupinách na základě potřeb               

               jednotlivých soutěží. Taková úprava musí být oznámena nejpozději na semináři před zahájením sezóny, po   

              které by se tato úprava měla uskutečnit. 

  

Věkové limity 
 

1. Věkový limit pro postup do skupiny 1 a 2 je 55 let. 

 

Rozhodčí z jiných oblastí 
 

             O zařazení mimopražských rozhodčích do skupin rozhoduje VV ČABR individuálně a každou sezónu s             

             přihlédnutím k případnému postavení rozhodčích v soutěžích ČBF. 


