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POKYN VV ČABR-P 

 

Zásady omluv, definice pojmů a povinnosti rozhodčích 

 

I. 
Povinného množství odpískaných utkání a definice pojmů řádně započaté a ukončené sezóny 
 

1. Každý člen ČABR-P má povinnost převzít a odřídit 75% všech řádných delegací dle počítačové delegace, ale i 

nahradních a operativních delegací – VV stanovil tuto kvótu, aby zamezil opakovaným neopodstatněným 

omluvám (např.divadlo, kino, atd). 

 

2. Každý člen  ČABR-P má povinnost uvést do přihlášky dva pískací dny s pevně stanovenými začátky v rámci 

hracích hodin stanovených PBS (všední den  mezi 16-19,00 h) – nikoliv po dohodě. Soboty a neděle jsou 

povinné pro všechny přihlášené rozhodčí.  

 

3. Jako řádně započatá sezóna je brána skutečnost, kdy rozhodčí má ke stanovému datu uhrazen licenční poplatek 

pro danou sezónu, členský příspěvek ČBF, disciplinární polatky a včasně odeslanou přihlášku. 

 

4. Jako řádně ukončená sezóna je brána skutečnost, kdy rozhodčí splnil body 1. a 2. a ke dni ukončení dané 

sezóny (zpravidla 15.5.) má uhrazené případné disciplinární tresty, pokud není tento termín stanoven jinak. 

 

5. Nesplněním výše popsaných bodů rozhodčí nesplnil podmínku vycházející z Rozpisu soutěží stanovující 

každému klubu mít alespoň jednoho řádného rozhodčího pískajícího za daný klub. 

 

     II. 

Stanovení zásad omluv 
 

1. Každý rozhodčí má právo se běhom sezóny 6x řádně (minimálně 2 pracovní dny předem) omluvit. (Př. na 

utkání v pátek je nutno se omluvit do úterní půlnoci). Každá řádná omluva je zpoplatněna  50,- Kč – tento 

poplatek je splatný  až po šesti omluvách. Příklad: 7.omluva = 350,-,  8.omluva = 400,- atd.  

 

2. Každý člen  ČABR-P má povinnost se omluvit v případě, že v den, kdy má nahlášen, či určen  pískací den a 

nedostal řádnou ani náhradní delegaci, není schopen přijmout náhradní delegaci z jakéhokoli osobního 

důvodu. Tato omluva není zpoplatněna. V případě, že zjistí delegační pracovník, že rozhodčí není schopen 

přijmout náhradní delegaci z jakéhokoli osobního důvodu a nenahlásil to na PBS, bude brán jako by se pozdě 

omluvil s disciplinárními důsledky.   

 

3. Pozdní omluvy (méně, jak 2 pracovní dny předem) jsou  automaticky předmětem disciplinárního řízení, 

pokud k nim není ze strany rozhodčího závažný důvod, který musí být vždy doložen. O uznatelnosti těchto 

důvodů rozhoduje disciplinární orgán.  

 

4. V případě, že se rozhodčí nemůže dostavit k řízení utkání, aniž by se předem omluvil dle předchozích 

ustanovení, např. z důvodu zpoždění dopravního prostředku, dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné 

události, sdělí tuto skutečnost neprodleně druhému rozhodčímu, pořádajícímu družstvu a delegačnímu 

pracovníkovi, či sekretáři PBS. Pro doložení dodatečné omluvy si zajistí potřebné doklady a první pracovní 

den po utkání je zašle ve scan  podobě na adresu: info@pbasket.cz.  

 

5. Omluva z delegací má  tyto  náležitosti  (jméno rozhodčího, datum utkání, číslo utkání, kategorie, čas začátku 

a místo konání utkání, jméno kolegy, podpis) … z důvodu ______________________________________  
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6. Omluvy se zasílají na email info@pbasket.cz. V případě omluv v časové tísni, zpravidla méně, jak 24 h před 

utkáním, nebo o víkendech je rozhodčí navíc povinen aktivně telefonicky i zprávou SMS kontaktovat PBS, či 

pověřeného delegačního pracovníka.  

 

  

   III. 
Předávání zápasů ( delegace, změny) 
 

1. Předávání zápasů je možné pouze v rámci stanovených skupin a do skupin vyšších. 

 

2. Předávání zápasů podléhá schválení  sekretářem PBS. Sekretář PBS a delegační pracovník  mají rovněž právo 

bez udání důvodu změnit, případně zrušit již vydanou delegaci.  

 

3. Rozhodčí, který zápas předá jinému kolegovi, má povinnost tuto skutečnost neprodleně nahlásit mailem 

sekretáři PBS a současně v kopii zaslat tuto informaci také rozhodčímu, kterému utkání předal. Předání utkání 

(všední den) v den jeho konání  musí být nahlášeno na svaz nejpozději do 15 h, pokud tomu nebrání závažné 

důvody, které je rozhodčí vždy povinnen doložit. Rozhodčí musí zaslat v emailu veškeré informace o utkání 

viz bod II/5.    

 

4. Rozhodčí je povinen všechny zaslané delegace potvrdit nejpozději do 48 h na emailovou adresu 

info@pbasket.cz Rozhodující je čas a datum odeslání delegace PBS, či pověřeným delegačním pracovníkem.  

 

5. Rozhodčí ČABR-P mohou být delegováni výjimečně také k soutěžím řízeným STK ČBF v součinnosti 

s delegačním pracovníkem  ČABR.  

 

6. Pokud dostane rozhodčí delegaci z více krajů na jeden termín a jeho kmenový kraj je Praha, má povinnost 

upřednostnit utkání řízené STK PBS.  
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