Směrnice VV ČABR-JM č. 1/2019
o podmínkách omluv rozhodčích z delegací

I. Delegace
1. Delegaci k jednotlivým utkáním provádí člen Výkonného výboru České asociace
basketbalových rozhodčích – Jižní Morava (dále jen „VV ČABR-JM“) pověřený delegací
rozhodčích působících v soutěžích ČBFJM (dále jen „delegační pracovník“). Pokud se
delegovaný rozhodčí omluví, provádí delegační pracovník rovněž náhradní delegaci.
2. V kompetenci delegačního pracovníka je změnit nebo zrušit vydanou delegaci bez
udání důvodu. O každé takové změně je rozhodčí informován emailem nebo telefonicky.
V případě souběhu utkání řízených STK ČBF a STK ČBFJM bude delegace přizpůsobena
delegaci na utkání řízené STK ČBF.
3. Pro účely této směrnice se rozumí
a) podzimní částí soutěží období od 1. 9. do 31. 12. (dále jen „podzimní období“),
b) jarní částí soutěží období včetně nadstavbových částí od 1. 1. do 30. 6. (dále jen „jarní
období“)
c) sezónou období od 1. 9. do 30. 6.
4. Delegační pracovník odpovídá za včasnost delegací. Delegace je pro účely této
směrnice považována za včasnou, jestliže je vydána nejpozději v neděli na příští víkend a
po něm bezprostředně následující všední dny (pondělí-pátek).
II. Vyblokování z delegací
1. Rozhodčí, který se řádně přihlásil k řízení soutěží ČBFJM a splnil všechny ostatní
podmínky pro zařazení do sboru rozhodčích pro příslušnou sezónu, má právo si libovolně
zvolit termín, na který nechce být delegován.
2. Vyblokování termínu musí rozhodčí provést nejpozději 14 dní před zvoleným
termínem. Žádost o vyblokování rozhodčí zašle na e-mail delegace-jm@cbf.cz. V žádosti
rozhodčí přesně uvede dobu (přesné datum, příp. i čas), na kterou je žádost podávána.
3. Vyblokování z delegací pro jarní období je možné nejdříve od 1. 12. příslušné sezóny.
4. Řádné vyblokování se z delegací se nepovažuje za omluvu. Žádosti o vyblokování z
delegací zaslané méně než 14 dní před daným termínem se považují za omluvu.
5. Rozhodčí, který dává přednost hraní nebo trénování, je povinen nahlásit jednotlivá
data, kdy nechce být delegován, podle předchozích odstavců. V případě, že dojde ke
změně termínu utkání, je povinen v co nejkratší možné době od zjištění této změny
informovat delegačního pracovníka.

III. Omluva z delegace
1. Rozhodčí, který obdržel delegaci na utkání, má právo se z delegace omluvit pouze v
případě dodržení následujících podmínek. Změna delegace bez předchozího souhlasu
delegačního pracovníka je nepřípustná a bude považována za nedostavení se k utkání
bez omluvy.
2. Rozhodčí, který obdržel delegaci na utkání, ze kterého se bude omlouvat, je povinen
a) neprodleně při zjištění okolností, které mu brání ve výkonu funkce rozhodčího,
informovat delegačního pracovníka, a to:
i. emailem na delegace-jm@cbf.cz do čtvrtku do 12:00 před termínem konání
utkání,
ii. telefonicky v případech, kdy již není možná omluva podle bodu i. anebo není
možné informování o omluvě emailem;
b) sdělit veškeré informace týkající se delegace, ze které se omlouvá; zejména se jedná o
přesnou specifikaci počtu utkání, soutěže, soupeřů, času plánovaného začátku utkání,
místa utkání a kolegy.
3. Pokud se rozhodčí omlouvá z delegace telefonicky, je povinen bez zbytečného
odkladu zaslat svoji omluvu se všemi náležitostmi znovu emailem.
4. Pokud se rozhodčímu změní delegace k utkání řízenému STK ČBF a tato změna
jakýmkoliv způsobem ovlivňuje delegaci k utkání řízenému STK ČBFJM, je povinen
postupovat obdobně jako v případě omluvy.
5. Rozhodčí má právo na dvě řádné omluvy v podzimním období a na dvě řádné omluvy v
jarním období.
6. Za třetí a každou další omluvu v období je rozhodčí povinen zaplatit poplatek ve výši
100Kč. Výši poplatku pro příslušnou sezónu stanoví svým rozhodnutím VV ČABR-JM.
7. Do počtu omluv podle článku III. odstavce 5 se nepočítají omluvy z utkání hraných ve
všední den, omluvy způsobené změnou delegace podle článku III. odstavce 4 a omluvy
z utkání, která nebyla nedelegována včas podle článku I. odstavce 4.
IV. Náhradní delegace
1. Rozhodčí, který neobdržel na hrací termín delegaci, nebo kterému je delegace zrušena,
se stává pro tento termín náhradníkem a je povinen být k dispozici pro případnou
náhradní delegaci.
2. Omluva z náhradní delegace se počítá do počtu omluv podle článku III. odstavce 5.
V. Potvrzování delegací
1. Rozhodčí, který obdrží delegaci, je povinen tuto delegaci potvrdit co nejdříve,
nejpozději do 72 hodin od odeslání, v autorizované sekci http://cabr.cbf.cz/, a to i v
případě, že utkání dosud není nahlášeno na konkrétní čas a místo.

2. Rozhodčí, který se omlouvá, postupuje dle článku III. odstavce 2.
3. Za třetí a každé další nepotvrzení nebo pozdní potvrzení delegace v sezóně je rozhodčí
povinen zaplatit poplatek ve výši 100 Kč. Výši poplatku pro příslušnou sezónu stanoví
svým rozhodnutím VV ČABR-JM.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nahrazuje Směrnici č. 1/2014.
2. Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen předseda Disciplinární komise VV
ČABR-JM, který rovněž na základě informací od delegačního pracovníka ukládá
rozhodčím zaplacení poplatku dle článku III. odstavce 6 a článku V. odstavce 3.
3. V případě sporu o výklad jednotlivých ustanovení rozhoduje s konečnou platností VV
ČABR-JM.

V Brně dne 22. 10. 2019
Ivor Matějek
Předseda VV ČABR-JM

Lenka Křičková
Sekretář VV ČABR-JM

