ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
oblastní výbor SEVERNÍ ČECHY
Česká asociace basketbalových rozhodčích-severní Čechy

Rozhodnutí předsedy VV ČABR-seČ - č. 5/2014
ZÁSADY DELEGACE ROZHODČÍCH ČABR-seČ
Delegace rozhodčích k řízení utkání v soutěžích ČBF-seČ a dalších soutěží jsou prováděny elektronickou
formou na http://sec.cbf.cz .
V LERISu rozhodčí potvrzují delegace po přihlášení do systému jednotlivě v záložce „Delegace
k utkáním“. Odkaz na nový systém je na oblastních stránkách zatím vyřešen ze sekce pro rozhodčí, je
možné k přístupu použít přímo adresu cabr.cbf.cz, případně www.cbf.cz (složky ČBF, rozhodčí). Je
nutné, aby se rozhodčí na tyto stránky fyzicky přihlásil a delegaci potvrdil. Není možné potvrzovat
přímo z e-mailu! Každý rozhodčí zde uvidí své delegace na naše krajské soutěže, ligové soutěže a
soutěže středních Čech.
VV ČABR-seČ apeluje na všechny rozhodčí, aby v adresáři pečlivě překontrolovali svoji e-mailovou
adresu, a tu v průběhu sezóny neměnili. Předpokládá se denní kontrola e-mailové schránky.
Rozhodčí ČABR-seČ mohou být delegováni k soutěžím řízeným STK ČBF-seČ (http://sec.cbf.cz), STK
ČBF-stČ (stc.cbf.cz). Výjimečně také k soutěžím STK ČBF (www.cbf.cz), v součinnosti s delegačním
pracovníkem ČABR.
Vzhledem k nadužívání omluv některými jedinci je VV ČABR-seČ nucen zpřísnit pravidla blokací a omluv
z delegací. 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:
- nejpozději 14 dní před zahájením soutěží sdělí rozhodčí delegačnímu pracovníkovi termíny do
konce roku a nejpozději do 20. prosince do závěru dané sezóny,
- hráči a trenéři sdělí termíny blokací bez prodlení po vydání nadstaveb svých soutěží,
- v odůvodněných případech může být provedena jednorázová blokace nejpozději 14 dní před
hracím termínem,
- nesprávně provedené blokace budou považovány za omluvy, případně nadlimitní omluvy, a
trestány dle příslušných ustanovení DŘ ČABR.
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.
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 EŽL žáci U15 Usti-LTM, hala Jateční,
kolega Vopršálek
- omluvy v týdnu před hracím termínem (tj. pondělí – pátek) VŽDY NA MOBIL a MEJL opět
s uvedením informací (viz. výše)
- od čtvrtka jsou delegace vyřizovány telefonicky
- omluva je považována za pozdní, pokud je provedena méně než 3 dny před hracím termínem
- omluva z náhradní delegace je považována za pozdní, pokud je učiněna později než 24 hodin po
oznámení delegace (e-mail a telefon)
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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 se většinou neodpovídá – delegační pracovník by nedělal nic jiného. Vaše žádosti jsou
evidovány a postupně vyřizovány. Pokud něčemu delegační pracovník nerozumí nebo neakceptuje,
ozve se.
Kontakty na delegačního pracovníka:



mobilní telefon:
e-mail:

778 059 331
delegace@email.cz

Vypracoval:

Ladislav Neuman

Upravil:

Roman Šikner

Upraveno: 15. 9. 2014

Roman Šikner – předseda VV ČABR-SeČ
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