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Vyjádření VV ČABR-seČ ohledně delegací pro kluby ze 

severních Čech hrajících soutěže středních Čech 

Výkonný výbor ČABR-seČ se na své schůzi dne 26. listopadu 2014 zabývat problémy se zajištěním 

delegací na soutěže středních Čech, které hrají kluby z naší oblasti. 

Předseda VV ČABR-seČ ve svém dopise, který byl odeslán delegačnímu pracovníkovi a předsedovi 

rozhodčích ze středních Čech dne 23. 11. 2014. V něm bylo mimo jiné zdůrazněno, že mohou nastat 

problémy při požadavku na našeho delegačního pracovníka na obsazení jejich utkání. Vzhledem 

k nízkému počtu rozhodčích (mnoho hráčů a trenérů, kteří mají vyblokované termíny) a snaze zajistit 

obsazení utkání rozhodčími, kteří by utkání byli schopni zvládnout, se již podruhé v této sezóně stalo, 

že musela být žádost o delegaci vrácena zpět. Jak jsem řekl na VH ČBF-seČ, kluby, které hrají soutěže 

středních Čech musí počítat s tím, že na jejich utkání mohou být delegováni rozhodčí mimo severní 

Čechy, a tím mohou vzrůst náklady na cestovné. 

Reakcí na toto vrácení delegace zpět do středních Čech je doplnění delegace následovně: „Zajistí 

pořadatel“. Tzn. že pořádající klub si má rozhodčí zajistit sám. Bohužel toto rozpis soutěží středních 

Čech umožňuje. Přesto si myslíme, že takový postup není správný. V soutěžích ČBF-seČ se snažíme vždy 

delegace zajistit a po schválení před několika lety bude utkání zajištěno alespoň jedním rozhodčím. 

Při snaze řešit problém ve spolupráci se středočeskými kolegy jsme byli poměrně razantně odmítnutí 

s tím, že pokud delegaci nezajistíme my, bude to starostí pořadatele. Navíc předseda rozhodčích ve 

středních Čechách bude žádat, aby kluby ze severních Čech nebyly již v příštích sezónách do jejich 

soutěží brány… 

V této souvislosti VV ČABR-seČ rozhodl, že rozhodčí ČABR-seČ smí v jednom dni odpískat maximálně 3 

utkání a za celý hrací víkend (myšleno sobota a neděle) maximálně 5 utkání. Navíc rozhodčí, který se 

na hrací víkend omlouval delegačnímu pracovníkovi, nesmí pískat mistrovské utkání, pokud na něj 

nebyl řádně delegován. 

Tímto opatřením chceme zamezit tomu, aby rozhodčí v jednom dni pískal např. 5 utkání. Takovýto 

„výkon“ není optimální ani v jednom utkání a rozhodčí je pak unaven a rozhoduje nepřesně (může to 

vést ke zbytečným dohadům s trenéry a hráči). 

Zasíláme Vám tuto informaci proto, abyste věděli, že se snažíme problémy v delegacích řešit. Bohužel 

jsme pouze jedna strana. Druhá strana, která by měla primárně delegace zajišťovat, problém řešit 

nechce. 
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