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ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH JIŽNÍ MORAVA 

Vážené kolegyně, kolegové,  

   prvně bych vám všem chtěl popřát všechno nejlepší v roce 2015. Nejen pískáním je člověk živ a tak přeji vám 

osobně do tohoto roku především zdraví, rodinnou pohodu a v neposlední řadě hodně dobrých zápasů, dobrých 

hvizdů, a pokud se něco nepovede, tak se z toho určitě svět nezastaví.  Super rok 2015. 

 

 

 

Opět se nám nasčítaly nové případy, na kterých bych rád provedl osvětu v pravidlech a postupech, které nám 

dělají potíže: 

1. Dobře popisujte TCH – popisujte to v následujícím znění a nebudete mít potíže s disciplinárním 

řízením. Udělena TCH hráči družstvu  BK Líšeň, Ivor Matějek číslo 13, II. čtvrtina - za nesportovní 

chování – nevhodný komentář k rozhodčím. Vždy tam napište za nesportovní chování a potom popisek 

provinění. Nic MÍŇ nic VÍC. Tohle se musí vejít na originální stranu zápisu na přední stranu. Na zadní 

stranu nic nepište, protože se zápis neposílá, ale skenuje. Pokud se tam z nějakých důvodů něco 

nevejde, tak prosím viditelnou poznámku, že je na druhé straně něco napsáno. A pohlídejte si, že se to 

dozví STK. 

2. Znovu bych rád osvěžil situaci TCH hráči na hřišti a lavičku. Víme, že za 2x TCH je GD a hráč odchází 

do šatny nebo z haly. Stejné je i u 2x UF, ale to není nic nového. Pokud udělíte jednomu hráči 2xTCH 

jako hráči na hřišti, hráč je vyloučený s trestem 1TH a držení míče pro soupeřovo družstvo. Pokud hráči 

– náhradníkovi na lavičce udělíte TCH, je to vždy do kolonky k trenérovi jako „B“. Pokud však 

náhradník na lavičce je na vás adresně nepřijatelně hrubý, tak hráče můžete vyloučit – ukážete mu 

signalizaci pro DCH, ale trest je TCH trenérovi „B“, což je 1TH a držení míče pro soupeře. Do zápisu 

incident popíšete. 

Pokud vám to není někomu jasné, napište mi e-mail co vám není srozumitelné. Rád vám odpovím. 

3. Prosím o důslednou kontrolu licencí hráčů a soupisek ve všech soutěžích. Soutěže jsou v plném proudu, 

ale občas se stane, že se tomuto rituálu nevěnujeme a něco nám uteče, tak POZOR. 

4. Rád bych upozornil všechny rozhodčí, kteří jsou zároveň aktivními trenéry, hráči či diváky, že pokud 

by se nepřiměřeně chovali proti svým kolegům, je na to pamatováno v disciplinárním řádu. Chovejte se 

k sobě, tak jak chcete, aby se lidi chovali k vám!! Jsme na jedné lodi, RESPEKTUJTE A BUDETE 

RESPEKTOVÁNI. 

5. Delegování rozhodčích – v případě že je někdo z vás osobně nespokojený s delegacemi, budu rád, že si 

tento svůj „problém“ budete řešit přímo s delegačním pracovníkem, který je připraven k jakékoliv 

diskuzi, popřípadě vás rád, vyslechnu já osobně.  

 

 

 



 

 

 

NOVÉ TRENDY V MECHANICE – v současné sezóně proběhly změny, které jsme si říkali v rámci 

semináře, ale probíhají stále různé úpravy, takže bych vám je rád sdělil. Momentálně to není závazné, 

ale pokud se na nich s kolegou dohodnete v předzápasové přípravě, určitě to není na škodu a můžete je 

aktivně používat. 

 „warning whistle“ - pokud družstvo pokračuje v útoku a vyhazování se provádí na koncové 

čáře, rozhodčí před podáním míče hráči, provede krátký hvizd a podá míč. Tento hvizd by měl 

všechny upozornit, že je vše připraveno ke hře. Z osobní zkušenosti tento „warning whistle“ 

doporučuji.  Aktivně ho používám a je to velmi užitečné. 

 Rozhodčí na pozici zadního již nemusí počítat aktivním ukazováním 8’sec. Vše mu probíhá 

v hlavě a synchronizací s hodinami hodu na koš, je pro něho „magické číslo 15“ nebo podle 

nastavení odpočítávání dle jednotlivých tělocvičen. 

 Velmi aktivní boj se situacemi FLOPINGU – Filmování, bohužel to není na napsání sem na 

dva řádky, ale na přednášku v rámci semináře. Této tématice se budeme věnovat na 

předsezónním semináři v září. Součástí budou i klipy k situacím. 

 

   

 

 

V Brně 11. 1. 2015      Ivor Matějek v. r. 

                                   předseda ČABRjm 


