
Směrnice č.2/2015 

 
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE JIŽNÍ MORAVA 

ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH JIŽNÍ MORAVA 

Pokyn Výkonného výboru České asociace basketbalových rozhod čích Jižní 
Morava ze dne 1. 9. 2015 sm ěrnice č. 2/2015 o podmínkách pro seminá ře 
rozhod čích 
 

I. Účast na seminá řích 
 

1. Rozhodčí, který se řádně přihlásil k řízení soutěží v oblasti Jižní Morava, je povinen se zúčastnit 
řádného předsezónního semináře rozhodčích řídící soutěže řízené STK ČBF-JM organizovaného 
Výkonným výborem České asociace basketbalových 
rozhodčích Jižní Morava (dále jen VV ČABR-JM) v plném rozsahu. 
 
2. Neomluvená neúčast na semináři znamená v souladu s ustanovením 1.1 zvláštní 
části disciplinárního řádu ČABR vyřazení z delegací na příslušnou sezónu. 
 
3. Ustanovení odstavce 1 neplatí pro rozhodčí řídící soutěže řízené STK ČBF v případě, že pro danou 
sezónu úspěšně splnili podmínky pro zařazení do sboru rozhodčích řídících soutěže ČBF. 
 
4. VV ČABR-JM může vyhlásit termín náhradního semináře. Na tento náhradní seminář budou 
pozváni rozhodčí, kteří se omluvili z řádného předsezónního semináře. V případě splnění veškerých 
podmínek na tomto semináři se na rozhodčího hledí jako by povinnosti byly splněny na řádném 
předsezónním semináři. 
 
5. V případě, že VV ČABR-JM nevyhlásí termín náhradního semináře, rozhodčí, kteří 
se nezúčastnili předsezónního semináře, jsou vyřazeni z delegací na příslušnou 
sezónu. 
 

II. Licen ční poplatek 
 
1. Rozhodčí je povinen uhradit licenční poplatek ve lhůtě stanovené rozhodnutím VV 
ČABR-JM. Konkrétní výši poplatku pro příslušnou sezónu stanoví svým rozhodnutím 
VV ČABR-JM. 
 
2. Rozhodčí řídící soutěže řízené STK ČBF je povinen uhradit licenční poplatek ve 
lhůtě stanovené rozhodnutím VV ČABR-JM. Konkrétní výši poplatku pro příslušnou 
sezónu stanoví svým rozhodnutím VV ČABR-JM. 
 
3. Rozhodčí, který řádně vyplní přihlášku k řízení soutěží, ale před konáním semináře se omluví z 
řízení utkání pro celou sezónu, je povinen zaplatit členský poplatek. 
Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně. 
 
4. Rozhodčí je povinen uhradit poplatek bezhotovostním převodem. 
 
5. Členský poplatek se nevrací. 
 
6. Členský poplatek podle této směrnice je licenčním poplatkem ve smyslu jiných 
předpisů. 
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III. Licen ční poplatek 
 
1. Rozhodčí je povinen uhradit seminární poplatek ve lhůtě stanovené rozhodnutím 
VV ČABR-JM a to pro sezónu 2015/2016 ve výši: 
 
Rozhodčí  ČABR JM……………………… 900,- 
Rozhodčí  ČABR………………………….. 500,- 
Rozhodčí zasílají platbu na účet vč. přiděleného variabilního symbolu.  
 
2. Rozhodčí je povinen uhradit poplatek bezhotovostním převodem. 
 
3. V případě neúspěšného absolvování semináře se seminární poplatek nevrací. 
 

IV. Podmínky pro absolvování seminá ře 
 
1. Pro úspěšné absolvování semináře a zařazení do sboru rozhodčích pro příslušnou 
sezónu je rozhodčí povinen úspěšně splnit teoretický a fyzický test a případně i další 
požadavky stanovené VV ČABR-JM. 
 
2. Limit chyb pro složení teoretického testu stanoví VV ČABR-JM svým rozhodnutím. 
 
3. Rozdělení do věkových kategorií a jednotlivé časové limity pro fyzický test stanoví 
VV ČABR-JM svým rozhodnutím. 
 
4. V případě, že rozhodčí nesplní fyzický, nebo teoretický test, bude vyřazen z delegací na příslušnou 
sezónu. V případě, že bude pořádán náhradní seminář, může být rozhodčí na tento seminář pozván a 
zde teoretický, nebo fyzický test splnit. Za účast na náhradním semináři je rozhodčí povinen zaplatit 
poplatek, jehož výši stanoví VV ČABR-JM svým rozhodnutím. V případě neúspěchu na náhradním 
semináři se poplatek za účast na náhradním semináři nevrací. 
 
5. Pokud rozhodčí nesplní teoretický nebo fyzický test na řádném a v případě konání 
náhradního semináře ani na náhradním semináři, pak může být rozhodnutím 
VV ČABR-JM po zaplacení poplatku ve výši stanovené rozhodnutím VV ČABR-JM 
podmíněně zařazen do delegací na příslušnou sezónu. 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento pokyn nabývá účinnosti vyhlášením. 
2. Kontrolou tohoto pokynu je pověřen předseda Disciplinární komise VV ČABR-JM. 
3. V případě sporu o výklad jednotlivých ustanovení rozhoduje s konečnou platností 
VV ČABR-JM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, 1. 9. 2015  
 
    Ivor Matějek 
předseda ČABRJM 
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