
 

 

 

ZÁSADY DELEGACE A OMLUV ROZHODČÍCH ČABR-seČ 

Rozhodčí ČABR-seČ mohou být delegováni k soutěžím řízeným STK ČBF-seČ (http://sec.cbf.cz), STK 
ČBF-stČ (stc.cbf.cz), NRL a také k ligovým soutěžím STK ČBF (www.cbf.cz), v součinnosti s delegačním 
pracovníkem ČABR.  

Delegace rozhodčích k řízení utkání v soutěžích ČBF-seČ a dalších soutěží jsou prováděny elektronickou 
formou a zveřejňovány na http://delegace.cbf.cz  

Odkaz na systém je také na oblastních stránkách http://sec.cbf.cz v sekci pro rozhodčí – delegace-
přihlášení. Po přihlášení do systému se delegace potvrzují v sekci – Delegace k utkáním. 

Je nutné, aby se rozhodčí na stránky delegací (http://delegace.cbf.cz nebo z krajských stránek) 
fyzicky přihlásil a delegaci potvrdil. Není možné potvrzovat přímo z e-mailu! Každý rozhodčí 
v systému uvidí své delegace na všechny soutěže, které může řídit (naše krajské soutěže, ligové 
soutěže vč. divizí a soutěže středních Čech).  

Pro úspěšné doručování delegací apeluje VV ČABR-seČ na všechny rozhodčí, aby v adresáři pečlivě 
překontrolovali svoji e-mailovou adresu, a tu v průběhu sezóny neměnili. V případě změny e-mailové 
adresy nebo mobilního čísla je nutné toto ihned oznámit předsedovi VV ČABR-seČ, který změnu zadá 
do adresáře a změnu oznámí delegačnímu pracovníkovi. Předpokládá se denní kontrola e-mailové 
schránky.  

Vzhledem ke zneužívání omluv některými jedinci (zejména pozdních omluv) je VV ČABR-seČ nucen 
zpřísnit pravidla blokací a omluv z delegací, a to následovně:  

1. Každý rozhodčí má nárok vyblokovat si v sezóně neomezený počet termínů, v nichž nechce být 
delegován k řízení utkání. Při blokaci termínu se postupuje tímto způsobem:  

• na výzvu delegačního pracovníka zaslat veškeré termíny blokací do daného termínu 
uvedeného ve výzvě, 

• hráči a trenéři sdělí termíny blokací bez prodlení po vydání termínové listiny a nadstaveb 
svých soutěží (zde je možné se domluvit na delegacích při domácích utkáních podle 
možností rozhodčího),  

• v odůvodněných případech (např. zaměstnání) může být provedena jednorázová blokace 
nejpozději 14 dní před hracím termínem. 

2. Nesprávně provedené blokace budou považovány za omluvy, případně nadlimitní omluvy, a 
trestány dle příslušných ustanovení DŘ ČABR-seČ.  

 
3. Všichni rozhodčí, kteří nebyli na daný termín delegováni, jsou zařazeni do skupiny náhradníků. 

V případě, že rozhodčí nemůže v tomto termínu přijmout náhradní delegaci, musí včas 
postupovat stejně, jako při omluvách z řádné delegace.  

4. Rozhodčí řídící ligové soutěže STK ČBF, kteří nejsou delegování k řízení soutěží VV ČABR, budou 
automaticky zařazeni do skupiny náhradníků pro řízení soutěží STK ČBF-seČ. 

5. Rozhodčí, který má blokaci termínu, nesmí pískat žádné oficiální utkání, pokud ho k tomuto 
utkání po předchozí domluvě nedeleguje delegační pracovník. Toto ustanovení nebrání tomu, 
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aby se rozhodčí domluvil s klubem, že je schopen odpískat utkání. Musí však o tomto informovat 
delegačního pracovníka, který zadá jeho jméno do delegací.  

Pokud rozhodčí odpíská utkání bez vědomí delegačního pracovníka v době, kdy má termín 
vyblokovaný, bude toto řešeno jako neoprávněná blokace a porušení těchto zásad, a vše bude 
předáno k šetření disciplinární komisi VV ČABR-seČ. 

6. Rozhodčí budou primárně delegováni na 2 utkání za den. Důvodem je nižší výkon rozhodčích při 
více utkáních za den. Pouze delegační pracovník je oprávněn rozhodčího delegovat na více utkání 
za den. Pokud rozhodčí bude osloven klubem, aby odpískal více utkání, musí se rozhodčí nejdříve 
domluvit s delegačním pracovníkem. Pokud delegační pracovník rozhodčímu více utkání 
nepovolí, tento nesmí další utkání řídit. 

7. Rozhodčí se může po vydání delegací omluvit max. 3 za sezónu. 
Pokud se v dané sezóně omluví po vydání delegací po 4. a více, bude mu účtován poplatek 200 Kč 
za každou takovouto omluvu. Tento poplatek nebude účtován v případě, že si rozhodčí, který se 
omlouvá, za sebe na všechna utkání, na která byl v hracím termínu delegován, sežene náhradu. 

8. Zásady pro omluvy rozhodčích:  

• každý rozhodčí má nárok mimo blokace na 2 omluvy do konce roku a 2 omluvy do závěru 
sezóny (jedna omluva je na jeden hrací termín), 

• omluvy se provádí elektronicky s uvedením všech dostupných informací, potřebných pro 
provedení náhradní delegace (KDO, KDY, V KOLIK, CO (kategorie, kdo s kým), KDE, S KÝM 
(kolega); např.: omluva pro nemoc - Jan Novák 10.10. v 10:00 žáci U15 Usti-LTM, hala UJEP,  
kolega Vopršálek, 

• omluvy v týdnu před hracím termínem (tj. pondělí – středa) E-MAIL opět s uvedením 
informací (viz. výše),  

• od čtvrtka před hracím termín je nutné VEŠKERÉ ZMĚNY V DELEGACÍH ŘEŠIT 
TELEFONICKY NA MOBIL DELEGAČNÍHO PRACOVNÍKA A E-MAILEM, 

• omluva je považována za pozdní (mimo zdravotní a naléhavé pracovní důvodů), pokud je 
provedena méně než 3 dny před hracím termínem,  

• omluva z náhradní delegace je považována za pozdní, pokud je učiněna po oznámení 
delegace (e-mail a telefon). 

Krajské delegace budou vždy zadány až po delegacích na ligová utkání, nejpozději však 4 dny před 
hracím termínem. 

Potvrzujte své delegace (i náhradní) na www stránkách ČABR, ať nejste zbytečně trestáni. Případnou 
kontrolu potvrzení delegace proveďte v odkazu nepotvrzené delegace.  

Na e-maily delegační pracovník většinou neodpovídá (nedělal by nic jiného). Vaše žádosti jsou 
evidovány a postupně vyřizovány. Pokud něčemu delegační pracovník nerozumí nebo neakceptuje, 
ozve se.  

Kontakty na delegačního pracovníka:  
 mobilní telefon:  778 059 331  
 e-mail:   delegace@email.cz  

 



 

 

 

V případě nemožnosti zastihnout delegačního pracovníka, kontaktujte sekretáře VV ČABR-seČ: 
 mobilní telefon:  602 137 950 
 e-mail:   roman.sikner@cabr.cz 

 
Vypracoval:  Pavel Šmíd – delegační pracovník ČABR-seČ 
Upravil:  Roman Šikner – sekretář VV ČABR-seČ 
Schválil:  Tomáš Mašek – předseda VV ČABR-seČ 
 


