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ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH JIŽNÍ MORAVA 

Vážené kolegyně, kolegové,  

  dostává se k Vám, druhé vydání našeho Bulletinu, v tomto vydání bych se rád zmínil o začátku sezóny, která 

nás nezastihla zřejmě v nejlepší formě. Po prvním měsíci rozjetých soutěží už musí náš disciplinární úsek řešit 

několik stížností na výkony rozhodčích, nepřesné udělování trestů a také nedostavení se k utkání. Nebudu zde 

zacházet do podrobností, protože vím, že pravda je někde uprostřed, ale rád bych Vás všechny požádal o daleko 

důslednější práci a svědomité výkony.  Samozřejmě v počtu zápasů a nás rozhodčích se jedná o jedince a proto 

bych nerad, abyste si to brali všichni nějak osobně, ale byl bych rád, aby to zaznělo. Nemohu se všemi 

komunikovat osobně, tak to berte jako takovou moji zprávu pro Vás všechny! 

1. Rozhodčí by měl na hřišti působit přirozenou autoritou, která se vytvoří dobrým rozhodováním, 

zodpovědným výkonem a přístupem. Nesjednávejte si autoritu udělováním trestů (TCH a DCH), věřte, 

že tudy cesta nevede! Pokud udělíte trest DCH – popíšete jako nedostatečný a žádáte o potrestání, mělo 

by to naplnit některou ze skutkových podstat pro disciplinární řízení jako např. fyzické napadení, 

inzultace, hrubé urážky směr k soupeři, rozhodčím…. Pokud Vás někdo „počastuje“ slovy že neumíte 

pískat, tak věřte, udělená DCH nepatří do kategorie, kterou bych řešil nedostatečným trestem a žádostí 

o disciplinární potrestání. Pokud udělíte DCH – OK, nemám problém, ale trest je DOSTATEČNÝ!! 

2. Pokud udělíte TCH hráči na hřišti, je TCH zapsána přímo hráči, je počítána do chyb družstva a případná 

druhá TCH hráči na hřišti, znamená DCH (poslední kolonka napsáno GD) obě TCH popíšete. Pokud 

hráč je náhradníkem, případná TCH, kterou udělíte náhradníkovi (opakovaně se nevhodně chová na 

lavičce, komentuje Vaše pískání) tak je VŽDY zapsána trenérovi B. Proto hráče – náhradníka v tento 

okamžik nemůžete vyloučit za 2TCH (GD). Pokud by Vás osobně urážel, nebo byl hrubý nebo se 

choval nepřiměřeně jako náhradník, můžete hráče vyloučit, ale jediný trest za tento skutek bude TCH – 

trenér B vč. trestu 1TH+držení míče (24‘). Do zápisu bude vyloučení popsáno. Pokud by někdo 

potřeboval konzultaci ohledně těchto situací, jsem plně k dispozici. 

3. Prosím o kontrolu během týdne, zdali jste nebyli delegování k utkání. Není možné se podívat na  e-mail 

v pondělí a potom už nikdy v průběhu týdne. Tato poznámka míří především k novým rozhodčím, kteří 

ještě nemají tento systém zažitý! 

4. Kód soupisky, kterou píšeme do zápisu se v soupisce přesunul. Prosím tedy o kontrolu soupisky a 

dohledání kódu. 

5. Chystáme spuštění sekce rozhodčí na našich nových stránkách, veškeré informace potom budete moci 

najít tam. Budou zde vyvěšeny - směrnice, školení, semináře, testy, zápisy z VV, Bulletin. 

Případné náměty pro obsah dalšího Bulletinu budu rád, když si nenecháte pro sebe  

napište na můj e-mail:  ivormatejek@gmail.com 

 

 

V Brně 22. 10. 2014      Ivor Matějek v. r. 

                                    předseda ČABRjm 


