MANUÁL PRO ROZHODČÍ
- situace při psaní zápisu o utkání
21. 2. 2018
 POPIS TECHNICKÝCH CHYB
Popis TCH obsahuje tyto informace:
- kdy byla TCH udělena (minuta, čtvrtina)
- komu byla TCH udělena (jméno, číslo, družstvo)
- za co byla TCH udělena (přesný popis situace)
Při popisu situace nestačí napsat jen „za nesportovní chování“.
Příklad – TCH hráče
Ve 3. minutě 2. čtvrtiny byla udělena TCH hráči č. 15 J. Novákovi (BK Sever) za
nezdvořilou gestikulaci směrem k rozhodčímu.
Příklad – TCH „B“ trenérovi
V 5. minutě 1. čtvrtiny byla udělena TCH trenérovi družstva BK Jih R. Novému
(zapsána jako „B“) za zdržování hry po skončení oddechového času.
Příklad – TCH „C“ trenérovi
V 2. minutě 4. čtvrtiny byla udělena TCH trenérovi družstva TJ Západ L. Starému
(zapsána jako „C“) za nevhodné komentáře k výroku rozhodčích.
 POPIS DISKVALIFIKUJÍCÍCH CHYB
Popis DCH obsahuje tyto informace:
- kdy byla DCH udělena (minuta, čtvrtina)
- komu byla DCH udělena (jméno, číslo, družstvo)
- za co byla DCH udělena (přesný popis situace)
- zda byla DCH dostatečných trestem
Je-li DCH rozhodčími vyhodnocena jako nedostatečný trest, uvede první rozhodčí
do zápisu, že žádá o zahájení disciplinárního řízení. V takovém případě sdělí
všichni rozhodčí, kteří utkání řídili, své vyjádření o okolnostech případu nejbližší
pracovní den po utkání řídícímu orgánu a kopii vyjádření zašlou oběma klubům.
Příklad – DCH jako dostatečný trest
V 8. minutě 3. čtvrtiny byla udělena DCH hráči č. 15 J. Novákovi (BK Sever) za
opakované nevhodné komentáře k výroku rozhodčích. DCH byla dostatečným
trestem.

Příklad - DCH jako nedostatečný trest
Ve 3. minutě 2. čtvrtiny byla udělena DCH hráči č. 8 P. Starému (BK Sever) za
úmyslný úder loktem do hlavy protihráče. DCH nebyla dostatečným trestem,
žádám o zahájení disciplinárního řízení.
 NEPŘÍTOMNOST TRENÉRA DRUŽSTVA
Jestliže je družstvo v utkání vedeno kýmkoli jiným než trenérem uvedeným na
soupisce, jsou rozhodčí tuto skutečnost povinni poznamenat do zápisu. Do zápisu
postačí uvést tyto informace:
- kdo družstvo v utkání vedl jako trenér
- zda je tato osoba uvedena na soupisce družstva
- zda má tato osoba trenérskou licenci, příp. jaký stupeň
Příklad – družstvo místo trenéra uvedeného na soupisce vedl asistent trenéra
Družstvo BK Jih vedl v utkání P. Konečný, na soupisce uveden jako asistent trenéra,
trenérská licence „C“.
Příklad – družstvo vedla osoba neuvedená na soupisce s trenérskou licencí
Družstvo TJ Západ vedla v utkání J. Novotná, na soupisce neuvedena, trenérská
licence „B“.
Příklad – družstvo vedla jiná zletilá osoba
Družstvo BK Jih vedla v utkání K. Pořádná, na soupisce neuvedena, trenérská
licence nepředložena.
 NEPŘEDLOŽENÍ SOUPISKY
Dostaví-li se družstvo k utkání bez soupisky, postupují rozhodčí následovně:
- seznámí s touto skutečností trenéra a kapitána soupeřova družstva
- uvedou tuto skutečnost do zápisu
- trenér je povinen podepsat prohlášení (viz níže)
- na žádost provede rozhodčí identifikaci hráčů
Ve svém prohlášení trenér podepisuje, že všichni hráči jsou členy družstva, mají
platnou licenci hráče, jsou uvedeni na soupisce, nejsou v trestu a není proti nim
vedeno disciplinární řízení.
Případnou identifikaci hráčů provedou rozhodčí na základě občanského průkazu,
cestovního pasu, služebního nebo řidičského průkazu či jiného úředního dokladu
obsahujícího fotografii a datum narození. Na zadní straně zápisu se uvede seznam
identifikovaných hráčů včetně rodného čísla nebo data narození. U žactva
identifikace odpadá, utkání se odehraje a o uznání výsledku dosaženého na hřišti
rozhodne řídící orgán. V případě provádění identifikace mohou nastoupit pouze ti
hráči, kteří byli identifikováni.

Příklad – nepředložení soupisky
Družstvo TJ Východ před utkáním nepředložilo soupisku družstva. Trenér družstva
prohlašuje, že všichni hráči jsou členy družstva, mají platnou licenci hráče, jsou
uvedeni na soupisce, nejsou v trestu a není proti nim vedeno disciplinární řízení
(podpis trenéra).
 DISKVALIFIKACE ZA VÍCE TECHNICKÝCH NEBO NESPORTOVNÍCH CHYB
Hráč je diskvalifikován do konce utkání, jestliže je mu udělena některá z těchto
kombinací technických (index „T“) a nesportovních (index „U“) chyb: 2x T, 2x U
nebo T + U (v libovolném pořadí)
Trenér je diskvalifikován do konce utkání, jestliže je mu udělena některá z těchto
kombinací technických chyb za jeho osobní nesportovní chování (index „C“) a
nesportovní chování členů lavičky družstva (index „B“): 2x C, 3x B nebo
1x C + 2x B (v libovolném pořadí)
V takovém případě musí diskvalifikovaná osoba odejít do šatny svého družstva,
kde zůstane do konce utkání, nebo, bude-li si to přát, opustí budovu.
V zápise je do nejbližší volné kolonky chyb hráče/trenéra zapsáno „GD“. TCH
rozhodčí dále standardně popíše do zápisu, ale následná diskvalifikace do konce
utkání už se do zápisu nepopisuje (tj. neuvádí se, zda šlo o dostatečný trest a
nežádá se o disciplinární řízení).
 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ZÁPISU
- nevyplněné kolonky (např. hlavička…)
- nevyškrtané prázdné kolonky (např. kolonky oddechových časů, chyb hráčů…)
- chybějící podpis trenéra
- chybějící kód soupisky
- nesprávné součty bodů z jednotlivých čtvrtin
- chybějící označení kapitána („C“), pendlujících („P“) a hostujících („H“, „HM“)
hráčů
Za správnost a úplnost zápisu (a tedy „odhalení“ chyb) je zodpovědný první
rozhodčí a stvrzuje ji svým podpisem. Proto prosím kontrolu zápisu nepodceňujte.

Pozn. Tento manuál byl vytvořen jako podpůrný materiál pro potřeby rozhodčích ČABR-JM a
nejedná se o vyčerpávající popis všech situací, k nimž může během utkání dojít. Rozhodčí jsou za
všech okolností povinni řídit se pravidly basketbalu FIBA, oficiálním výkladem pravidel, soutěžním
řádem basketbalu a dalšími závaznými předpisy, které mají v případě rozporu s tímto manuálem
přednost.

