Podmínky činnosti rozhodčích a delegátů
sezóna 2018 - 2019

Tento materiál přesně vymezuje podmínky činnosti rozhodčích a delegátů v sezóně 2018-2019. Jedná se zejména o jejich povinnosti a odměňování,
rozdělení listin rozhodčích, možnosti změn listin rozhodčích, případně sankce. Pro rozhodčí a delegáty je po schválení VV ČF závazný.

Vymezení a definování pojmů
LICENCE – ÚROVEŇ TEORATICKÉHO VZDĚLÁNÍ
Licencí rozhodčího se míní dosažená úroveň vzdělání bez omezení doby platnosti licence. Jakmile rozhodčí dosáhne určité úrovně teoretického
vzdělání na základě systému vzdělávání rozhodčích (absolvováním předepsaného počtu seminářů a vzdělávacího školení), získá příslušnou licenci.
Licence nestanovuje oprávnění řídit utkání určité soutěže. Úrovně licence
- A+ = vystudování bakalářského studia obor rozhodčí;
- A = nejvyšší teoretické vzdělání mimo studia na VŠ;
- B, C, D = úrovně teoretického vzdělání dle systému vzdělávání;
- N = nováčkovská licence;

LISTINY ROZHODČÍCH – PRAKTICKÁ ÚROVEŇ ROZHODČÍHO ŘÍDIT UTKÁNÍ
Identifikace soutěže, v níž nejvýše může rozhodčí působit na základě aktuální výkonnosti. O zařazení rozhodčího na jednotlivou listinu rozhoduje
příslušný řídící orgán rozhodčích – KRD. Rozhodčí, který v dané sezóně řídí utkání je zařazen na některé listině rozhodčích. Obecně existují tři typy listin
rozhodčích, které se dělí na další úrovně:
- elitní listiny = listina rozhodčích Superligy;
- celostátní listiny = listiny rozhodčích celostátních soutěží – listina rozhodčích pro 1. ligu mužů, pro Extraligu žen a pro Národní ligu;
- regionální listiny = listiny rozhodčích regionálních soutěží – nejvyšší listina regionálních rozhodčích; další regionální listiny.

INDIVIDUÁLNÍ STARTOVNÉ ROZHODČÍHO – LICENČNÍ POPLATEK
Za individuální startovné rozhodčího je považována platba každého rozhodčího dle jeho příslušnosti na listinu rozhodčích. Po uhrazení platby
startovného se rozhodčí může přihlásit na základní školení před sezónou. Startovného rozhodčích má 4 úrovně:
- 3.000,- Kč = elitní rozhodčí, tedy rozhodčí, který je na elitní listině rozhodčích;
- 1.000,- Kč = celostátní rozhodčí, tedy rozhodčí, který je jakékoliv listině rozhodčích pro celostátní soutěže;
- 500,- Kč = regionální rozhodčí, tedy rozhodčí, který je jakékoliv listině rozhodčích pro regionální soutěže;
- 0,- Kč = nováček, tedy osoba, který zatím není rozhodčím;

AKTIVNÍ OPRÁVNĚNÍ PÍSKAT UTKÁNÍ
Aktivní oprávnění pískat (AOP) je podmínečně získané oprávnění působit jako rozhodčí v dané sezóně. Podmínky pro získání AOP jsou:
- mít licenci rozhodčího;
- uhradit individuální startovné;
- splnit podmínky základního školení;

1. Povinnosti rozhodčích a delegátů
A. ROZHODČÍ
a. obecné povinnosti rozhodčího
Uhradit platbu individuálního startovného.
V případě začínajícího rozhodčího uhradit před školením pro začínající rozhodčí. Poplatek za toto školení je ve výši 200,- Kč. Začínající rozhodčí nehradí
individuální startovné.
V případě stávající rozhodčího absolvovat celé základní školení (dále jen ZŠ), včetně úspěšného složení kompletních teoretických a fyzických testů a
zkoušek. Po úspěšném absolvování ZŠ získá rozhodčí (osoba) AOP pro příslušnou sezónu s platností do 30. 6. následujícího roku.
- Smíšený pár rozhodčích (žena x muž) může být na celostátní úrovni zařazen na listině rozhodčích pro Extraligu žen.
- Základní školení rozhodčích zařazených na celostátních listinách se koná pouze v jednom termínu. Pokud rozhodčí neabsolvuje ZŠ v řádném
termínu, má možnost absolvovat testy na své náklady v náhradním termínu. V takovém případě je ovšem rozhodčí přeřazen na nižší listinu
rozhodčích. Dále je neúčast na ZŠ zohledněna při nominacích na utkání.
- Na ZŠ se v řádném termínu musí přihlásit a dostavit všichni rozhodčí. Omluva je možná pouze pro nemoc či v případě zvlášť závažných důvodů.
V případě omluvy z řádného termínu má rozhodčí možnost absolvovat testy na své náklady v náhradním termínu. Neúčast na ZŠ či nesplnění
všech podmínek ZŠ vede k přeřazení rozhodčího na nižší listinu rozhodčích.
- Pokud rozhodčí nesplní některý z testů v řádném školení, má možnost opravy. Termín opravného testu musí být ve lhůtě 30 dní od řádného
školení. Opravou testu se rozumí kompletní provedení celého testu, v případě fyzického testu se tedy jedná o kompletní test, ne jen jedné jeho
části. Do doby splnění opravného testu je rozhodčí přeřazen na nižší listinu rozhodčích.
- Jednotlivé regionální KRD musí udržovat stejnou linii podmínek pro úspěšné absolvování ZŠ, tzn., regionální KRD nemůže přidávat další testy jako
podmínku pro úspěšné absolvování ZŠ, atd.
- Regionální KRD má možnost stanovit, že teoretické testy z pravidel proběhnou v úvodu ZŠ a pokud je rozhodčí nesloží, nemá dále možnost se
školení účastnit. Toto ustanovení se netýká základního školení rozhodčích licence N.
- Fyzické testování rozhodčích celostátních licencí bude probíhat třikrát za sezónu (poprvé v rámci ZŠ, podruhé a potřetí v termínu stanoveném
KRD, který bude rozhodčím oznámen v rámci ZŠ).

- Fyzické testování rozhodčích na regionální úrovni může být vyžadováno pouze u rozhodčích zařazených na nejvyšší listinu regionálních
rozhodčích. Regionální řídící orgán může zvážit zařazení rozhodčích na nejvyšší listinu regionálních rozhodčích i bez fyzického testování v případě,
že se jedná o rozhodčí, kteří se nesnaží o postup na celostátní listinu.
- Pokud při druhém či třetím fyzickém testování rozhodčí dané limity nesplní - bude KRD brát jeho výsledky v potaz při nominacích v další části
soutěžního ročníku a následně bude nesplnění těchto testů zohledněno při návrzích KRD na nominaci rozhodčích na jednotlivé listiny rozhodčích
pro následující soutěžní ročník.
Poskytnout veškeré požadované údaje, hlavně emailové a telefonické spojení. Rozhodčí odpovídá za včasnou aktualizaci údajů na své osobní stránce
ve FISu (Florbalový informační systém).
Znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné. Za ostatní řády jsou považovány zejména Legislativní předpisy,
Předpisy soutěží, Ekonomická směrnice, Statut rozhodčího, Instrukce pro rozhodčí, Předpis o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČF
a předpisy uveřejněné v brožuře Rozpis soutěží pro danou sezónu.
Aktuální nominace bude rozhodčímu zobrazena na jeho osobní stránce ve FISu. Pro informace na následující víkend je rozhodčí povinen zkontrolovat
svoji osobní stránku ve FISu vždy ke středě 20.00 hod., pokud pro něj platný Statut rozhodčího nestanoví jinak. Ke stejnému termínu také zkontrolovat
informace o utkání v aktuálním programu utkání na oficiálních stránkách ČF a potvrdit nominaci ve FISu. O jakýchkoliv důležitých informacích po
tomto termínu informuje sekretariát KRD rozhodčího telefonicky.
Neprodleně se písemně, emailem, či telefonicky omluvit sekretariátu KRD v případě, že rozhodčí v průběhu sezóny nebude moci odřídit utkání, na které
byl nominován. V případě omluvy týden před utkáním je povinná forma telefonické omluvy. K omluvě je vždy připojován důvod, pro který se rozhodčí
omluvil. KRD může požadovat, aby rozhodčí předložil potvrzení o důvodu omluvy (od lékaře, zaměstnavatele). KRD určí, z kterých termínů vybere
rozhodčí náhradní víkend pro přijetí nominace.
Neprodleně oznámit příslušnému sekretariátu možný střet zájmu či podjatost při nominaci. Jedná se především o případy:
- kdy je rozhodčí nominován k utkání, kterého se účastní družstvo oddílu, v němž působí (za působení je považována jakákoliv činnost či role – např.
sekretář, člen vedení, trenér mládeže, vedoucí družstva, trenér);
- kdy je rozhodčí nominován na utkání soutěže, v níž se jako hráč či člen realizačního týmu účastnil utkání v právě probíhající sezóně;
- kdy je rozhodčí nominován na utkání, jehož se v roli člena družstva může zúčastnit rodinný příslušník či osoba, k níž je v blízkém vztahu – např.
manželka, družka, sourozenec, teta, strýc, partnerka apod.
Plnit technické povinnosti stanovené řídícími orgány, legislativními předpisy a předpisem dané soutěže. Jedná se zejména o:
- dostavení se k utkání v dané časové lhůtě předem – 75 minut před TV utkáním, 60 minut před utkání nejvyšších celostátních soutěží a 30 minut
před utkáním ostatních soutěží;
- kontrolu zápisu o utkání v určité časové lhůtě;
- řízení utkání v předepsaném dresu;
- uvedení všech důležitých skutečností do zápisu o utkání;
- převzetí a odeslání zápisu o utkání;
- hlášení výsledků.
Vyslechnout připomínky a poznámky delegáta, případně odpovědět na jeho dotazy.
V případě neplnění jednotlivých povinností je rozhodčí připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce jsou udíleny na
základě sazebníku pokut a na základě disciplinárního řádu.
Neúčastnit se sázek přímo ani prostřednictvím jiné osoby na utkání soutěží, v nichž působí jako rozhodčí.

b. speciální povinnosti rozhodčího (odlišné pro jednotlivé licence)
Řídící orgán má právo stanovit rozhodčím poplatek za provedení náhradního testování do výše:
- rozhodčí zařazený na listinu regionálních rozhodčích – 100,- Kč;
- rozhodčí zařazený na elitní nebo celostátní listině rozhodčích– 300,- Kč.
Řídící orgán má právo stanovit rozhodčím povinnost absolvovat určitý počet vypsaných seminářů v průběhu sezóny. Počet povinných seminářů nesmí
být nižší než jeden a vyšší než tři.
Rozhodčí zařazený na elitní listině rozhodčích nabídne k přijetí nominace všechny řádné termíny uvedené v termínové listině Superligy a 1. ligy mužů,
s tím, že v období pro zadání nominačních termínů:
- může z nabídky vyjmout 5 řádných termínů v 1. polovině sezóny a 7 řádných termínů ve 2. polovině sezóny;
- může ze státních svátků (28. 9., 28. 10., 17. 11., velkého pátku a velikonočního pondělí), pokud nespadají do víkendu, vyjmout z nabídky dva z nich;
- mezinárodní rozhodčí jsou řádně omluveni v případě nominace ze strany IFF;
Nabídnout k přijetí nominace minimálně:
- 16 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 16 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí zařazený na celostátní listině rozhodčích.
Do tohoto limitu se započítávají pouze víkendové hrací dny, nikoli hrací dny všední.
- 12 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 12 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí zařazený na nejvyšší listinu regionálních
rozhodčích.
- 10 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 10 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí zařazený na listinu regionálních
rozhodčích.
- 4 hrací dny v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 4 hrací dny v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence N.
- Řídící orgán má právo stanovit rozhodčím povinnost nabídnout termíny v určitém časovém rozmezí.
Podmínkou pro zařazení na stejnou listinu rozhodčích i pro následující sezónu je nutné v dané sezóně:
- rozhodčí zařazený na elitní listině rozhodčích - odřízení min. 20 utkání v nejvyšších celostátních soutěžích a splněná účast na seminářích;
- rozhodčí zařazený na celostátní listině rozhodčích - odřízení min. 20 utkání v celostátních soutěžích a splněná účast na seminářích;

c. materiální vybavení rozhodčích
- Rozhodčí zařazený na elitní listině rozhodčích obdrží 1 x za dva roky sadu dresů zdarma v rozsahu (2 ks triko, trenky, štulpny).

B. DELEGÁTI
a. obecné povinnosti delegáta (platí pro delegáty všech licencí)
Absolvovat celé základní školení delegátů, včetně úspěšného složení teoretických testů.
Základní školení celostátních delegátů (dále jen ZŠD) se koná pouze v jednom termínu. Pokud delegát neabsolvuje ZŠD v řádném termínu, má možnost
absolvovat testy na své náklady v náhradním termínu. V takovém případě ovšem delegát získává danou úroveň licence pouze dočasně na jednu
sezónu. Případné neabsolvování dvou po sobě jdoucích ZŠD vede ke ztrátě licence delegáta.
Na ZŠD se v řádném termínu musí přihlásit a dostavit všichni delegáti. Omluva je možná pouze pro nemoc či v případě zvlášť závažných důvodů.
V případě omluvy z řádného termínu má delegát možnost absolvovat testy na své náklady v náhradním termínu. Pokud delegát nesplní podmínky ZŠD
v náhradním termínu, získá úroveň licence dle dosažených výsledků.
Poskytnout veškeré požadované údaje, hlavně emailové a telefonické spojení. Delegát odpovídá za aktualizaci údajů na své osobní stránce ve FISu.
Znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné. Za ostatní řády jsou považovány zejména Legislativní předpisy,
Předpisy soutěží, Ekonomická směrnice, Metodický pokyn pro delegáty a předpisy uveřejněné v brožuře Rozpis soutěží pro danou sezónu.
Aktuální delegace bude delegátovi zobrazena na jeho osobní stránce ve FISu (nebude již zasílána e-mailem). Pro informace na následující víkend je
delegát povinen zkontrolovat svoji osobní stránku ve FISu vždy ke středě 20.00 hod. Ke stejnému termínu také zkontrolovat informace o utkání
v aktuálním programu utkání na oficiálních stránkách ČF a potvrdit nominaci ve FISu. O jakýchkoliv důležitých informacích po tomto termínu informuje
sekretariát KRD delegáta telefonicky.
Neprodleně se písemně, e-mailem, či telefonicky omluvit sekretariát KRD v případě, že delegát v průběhu sezóny nebude moci delegovat utkání, na
které byl delegován. V případě omluvy týden před utkáním je povinná forma telefonické omluvy. K omluvě je vždy připojován důvod pro který se
delegát omluvil. KRD může požadovat, aby delegát předložil potvrzení o důvodu omluvy (od lékaře, zaměstnavatele atd.). KRD určí, z kterých termínů si
vybere delegát náhradní víkend pro přijetí delegace.
Neprodleně oznámit příslušnému sekretariátu možný střet zájmu či podjatost při nominaci. Jedná se především o případy:
- kdy je delegát nominován k utkání, kterého se účastní družstvo oddílu, v němž působí (za působení je považována jakákoliv činnost či role – např.
sekretář, člen vedení, trenér mládeže, vedoucí družstva, trenér);
- kdy je delegát nominován na utkání soutěže, v níž se jako hráč či člen realizačního týmu účastnil utkání v právě probíhající sezóně;
- kdy je delegát nominován na utkání, jehož se v roli člena družstva může zúčastnit rodinný příslušník či osoba, k níž je v blízkém vztahu – např.
manželka, družka, sourozenec, teta, strýc, partnerka apod.
Plnit technické povinnosti stanovené řídícími orgány, legislativními předpisy a předpisem dané soutěže.
Zúčastnit se každého jednotlivého utkání, případně turnaje, na který byl delegován. Na každém turnaji vidět během turnaje při práci všechny
nominované rozhodčí. V případě delegace na jednotlivé utkání být přítomen minimálně 30 minut po utkání a před utkáním minimálně:
- 120 minut v případě, že delegát bude plnit povinnosti marketingového supervizora při TV utkání;
- 75 minut před TV utkáním;
- 60 minut před utkáním nejvyšší celostátní soutěže;
- 30 minut před utkání jiné soutěže.
Technický delegát je povinen být přítomen utkání stejnou dobu před utkáním jako delegát. Činnost tech. delegáta po utkání končí ověřením ZOU.
Kontrolovat a vzdělávat pořadatelskou činnost pořádajícího oddílu, případně poradit při odstraňování nedostatků v pořadatelské činnosti (viz Zpráva
delegáta-pořadatel a Povinnosti pořadatelů ligových utkání).
Kontrolovat dostavení se a působení rozhodčích (viz Zpráva delegáta – pořadatel a Metodický pokyn pro delegáty).
Kontrolovat vyplnění ZOU (jsou-li vyplněny všechny předepsané údaje a ZOU řádně ověřen), chování hráčů, trenérů, funkcionářů a diváků (uvedení
skutečností, které neviděl a nepotrestal rozhodčí do zprávy delegáta - postup dle článku 11.7 Soutěžního řádu).
Stanovit počet diváků přítomných utkání, při utkání kde je to požadováno, vždy v 15. minutě druhé třetiny. Prostor pro diváky zpříma vyfotografovat a
fotky zaslat e-mailem jako přílohu na adresu soutěžního sekretariátu. V soutěžích, kde je to požadováno, fyzicky vzít a následně zaslat poštou na
soutěžní sekretariát program k utkání. Pokud delegát nepošle naskenovanou barevnou kopii programu o utkání je povinen tento program zaslat
soutěžnímu sekretariátu poštou první pracovní den po utkání.
Sledovat průběh utkání či turnaje a vést vzdělávací pohovor s rozhodčími po utkání, ve kterém s nimi konzultuje jejich výkon a případné nedostatky ze
strany pořadatelů. Dále pak oznámí, hlavnímu pořadateli případné pořadatelské nedostatky.
Po skončení utkání či turnaje vypracuje delegát Zprávu delegáta o pořadateli a rozhodčích dle formuláře Zpráva delegáta a odešle ji v elektronické
podobě přes svou osobní stránku ve FISu. Zpráva delegáta musí být především úplná, mít odpovídající kvalitu a vypovídací schopnost. Tyto atributy
posuzuje sekretář KRD či osoba pověřená KRD.
Termín odeslání zprávy delegáta o pořadateli do FISu je v případě nejvyšších CE soutěží půlnoc druhého pracovního dne následujícího po dni odehrání
utkání (nejčastěji úterý), v případě ostatních soutěží je to půlnoc čtvrtého pracovního dne následujícího po dni odehrání utkání (nejčastěji čtvrtek).
Termín odeslání zprávy delegáta o rozhodčích do FISu je půlnoc čtvrtého pracovního dne následujícího po dni odehrání utkání (nejčastěji čtvrtek).
V případě neplnění jednotlivých povinností je delegát připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce jsou udíleny na
základě sazebníku pokut a na základě disciplinárního řádu.
Neúčastnit se sázek přímo ani prostřednictvím jiné osoby na utkání soutěží, v nichž působí jako delegát.

b. speciální povinnosti delegáta (odlišné pro jednotlivé licence)
Povinností delegáta pro získání licence je dále úhrada licenčního poplatku. Úhradu delegát provede nejpozději 14 dní po školení.
Výše licenčních poplatků u jednotlivých licencí:
- 700,- Kč za licenci celostátního delegáta;
- 400,- Kč za licenci technického delegáta;
- 200,- Kč za licenci regionálního delegáta.
Řídící orgán má právo stanovit delegátům povinnost absolvovat určitý počet vypsaných seminářů v průběhu sezóny. Počet povinných seminářů nesmí
být nižší než jeden a vyšší než tři.
Nabídnout k přijetí nominace minimálně:
- 12 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 12 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – celostátní a technický delegát.
- 10 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 10 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – regionální delegát.

2. Rozdělení listin rozhodčích a licencí delegátů
A. ROZHODČÍ
Listina rozhodčích pro Superligu

Tipsport Superliga a 1. liga mužů

12 párů

Listina rozhodčích pro 1. ligu mužů

1. liga mužů, Národní liga

14 párů

Listina rozhodčích pro Extraligu žen

Extraliga žen

10 párů (i smíšený pár)

Listina rozhodčích pro Národní ligu

Národní liga, 1. liga juniorů

25 párů

Nejvyšší regionální listina rozhodčích

Divize, MČR starších žáků, play-off dorostenců

až 10 párů v regionu

Regionální listina rozhodčích

Divize, MČR starších žáků, play-off dorostenců

neomezeno

B. DELEGÁTI
Celostátní delegát

nejvyšší celostátní soutěže

20 osob

Technický delegát

nejvyšší celostátní soutěže

15 osob

Regionální delegát

ostatní celostátní soutěže a regionální soutěže

neomezeno

3. Odměňování
A. ROZHODČÍ
Rozhodčím přísluší odměna za řízení utkání (viz. Předpisy soutěží), případně cestovní náhrady, stravné a náhrada za ubytování (viz. Předpis o vyplácení
náhrad v celostátních soutěžích řízených ČF, Ekonomická směrnice ČF, případně předpisy upravující tyto náhrady v regionech). Odměny v celostátních
soutěžích jsou uvedeny v následující tabulce. Odměny v regionálních soutěžích jsou v dané kategorii nižší než odměny v nejblíže vyšších soutěžích
celostátních.
Tipsport Superliga
1. liga mužů
Extraliga žen
Národní liga
1. liga juniorů
Divize
1. liga žen
1. liga dorostenců
1. liga juniorek
soutěže veteránů
Pohár mužů
Pohár žen
Pohár mužů
Pohár žen

zč, play-down, baráž
2 500
1 500
800
1 000
700
750
500
zč, baráž
300
500
200
1. kolo
300
250
5. kolo
700
-

čtvrtfinále play-off
2 500
1 600
900
1 100
800
800
600
play-up
400
600
300
2. kolo
500
400
osmifinále a čtvrtfinále
900
600

semifinále play-off
2 500
1 700
1 100
1 100
800
600
utkání zč mimo turnaj
300
3. kolo
500
500
semifinále
1 200
800

finále play-off
5 000
1 800
1 500
1 200
900
600
4. kolo
600
finále
2 000
1 000

B. DELEGÁTI
Delegátům přísluší odměna za utkání, případně cestovní náhrady, stravné a náhrada za ubytování Veškeré tyto náhrady jsou vypláceny ČF ve výších
uvedených v Předpisu o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČF.
Delegáti jsou v celostátních soutěžích odměňováni za utkání, a to částkou 600 Kč/utkání. Techničtí delegáti pak částkou 350 Kč/utkání. V soutěžích
regionálních stanoví odměny delegátům regionální KD. Výše odměny na utkání v regionálních soutěžích není vyšší než odměna na utkání
v celostátních soutěžích.
V případě, že je delegát nominován na více jednotlivých utkání (nikoli na turnaj) v daném dni, je za každé další utkání odměněn částkou 600 Kč (350
Kč u technického delegáta jako kompenzace za čas strávený na utkáních).
Dále pak delegátům přísluší prémie ve výši 400 Kč (200 Kč u technického delegáta) za každou jednotlivou akci, kterou sledovali v případě, že jejich
zpráva splňuje nároky na úplnost, včasné odeslání a kvalitu (odměna za dobrou práci).
V případě, že delegát bude vykonávat funkci supervizora při TV utkání, náleží mu za tuto činnost odměna 400 Kč/utkání.
Pokud bude delegát delegován na akci, kde nekontroluje pořadatele (zpravidla jde o utkání pořádaná přímo Českým florbalem) náleží mu za tuto
činnost odměna 400 Kč/utkání a dále prémie ve výši 200 Kč za každou jednotlivou akci, kterou sledoval v případě, že jeho zpráva splňuje nároky na
úplnost, včasné odeslání a kvalitu (odměna za dobrou práci).
Akcí se rozumí turnaj či jednotlivé utkání. Pokud je delegát nominován na více jednotlivých utkání (např. Tipsport Superliga + extraliga žen), jedná se o
jednu akci, v případě, že pořadatelem je jeden oddíl a rozhoduje stejný pár rozhodčích. Pokud některá z těchto podmínek splněna není, jedná se více
samostatných akcí.
V případě neplnění povinností následují tyto sankce:
- nedodání kompletní zprávy v termínu - z prémie je strženo 200 Kč;

- u nejvyšších celostátních soutěží v případě nedodání ani během dalšího pracovního dne strženo dalších 100 Kč, týká se např. toho, že někteří
delegáti posílají včas pouze zprávu o pořadateli, nikoli o rozhodčích;
- chybějící údaje (počet diváků apod.); nebo neúplnost (věty typu OK, v pořádku apod.) - z prémie je strženo 100 Kč;
- chybné údaje v hlavičce (jiné kódy, jiné datum, jiná utkání apod.) – z prémie je strženo 50 Kč;
- nedodání kompletní zprávy ani po termínu – ze základní částky je strženo 200 Kč za každý týden zpoždění;
- pokud nebude zpráva delegátem řádně nahrána ve FISu do 3 týdnu od účasti na daném utkání, nebude delegátovi vyplacena žádná odměna ani
prémie.

4. Možnosti posunu rozhodčích mezi listinami
Řídící orgán rozhodčích může posouvat rozhodčí na vyšší či nižší listinu kdykoliv v průběhu soutěžního ročníku na základě aktuální výkonnosti.

5. Sazebník pokut
A. ROZHODČÍ
#

PROVINĚNÍ

MAXIMÁLNÍ TREST PRO REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

MAXIMÁLNÍ TREST PRO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

1

Nedostatečná, či chybná kontrola ZOU

600,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc

2.000, - Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce

2

Nevyplnění nominační listiny v termínu ve FISu

300,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

600,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

3

Neaktuální povinné údaje ve FISu

500,- Kč

2.000,- Kč

4

Nedostatečná výstroj a výzbroj rozhodčího

500,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc

2.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce

5

Pozdní, nebo nedostatečná omluva z nominace

600,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc

2.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce

6

Nedostavení se k nominovanému utkání

2.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců

7

Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři)

500,- Kč

2.000,- Kč

8

Opožděné dostavení se k nominovanému zápasu

1.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 3 měsíce

2.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

9*

Nevhodné chování rozhodčího (platí i mimo
nominované utkání), opilost

2.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců

Úmyslné ovlivnění výsledku zápasu

Tyto přestupky budou postoupeny přímo Disciplinární komisi.

10
11*
12

Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného
a stravného
Omluvení se z termínu uvedeného na nominační
listině

1.000,- Kč

4.000,- Kč

400,- Kč

800,- Kč

13

Pochybení v utkání, která jsou v rozporu s pravidly

1.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců

14

Porušení dalších ustanovení legislativních předpisů

1.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců

Uvedené tresty jsou vždy uvedené jako maximální možné. Záleží na závažnosti přestupku, jeho četnosti a dalších okolnostech případu. Minimálním
trestem je napomenutí. Finanční tresty lze kombinovat s pozastavením nominací dle potřeby.
* tyto přestupky mohou být dle okolností považovány za disciplinární a jako takové postoupeny disciplinárnímu řízení.

B. DELEGÁTI
#

PROVINĚNÍ

MAXIMÁLNÍ TREST PRO REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE

MAXIMÁLNÍ TREST PRO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

1

Nevyplnění nominační listiny v termínu ve FISu

300,-Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců

600,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců

2

Neaktuální povinné údaje ve FISu

500,- Kč

2.000,- Kč

3

Pozdní, nebo nedostatečná omluva z delegace

600,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 1 měsíc

2.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 2 měsíce

4

Nedostavení se k delegovanému utkání

2.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 12 měsíců

5

Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři)

500,- Kč

2.000,- Kč

6

Opožděné dostavení se k delegovanému utkání

1.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 3 měsíce

2.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 2 měsíce

7*

Nevhodné chování delegáta (platí i mimo
delegované utkání), opilost

2.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců

5.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 12 měsíců

8

Podíl na úmyslném ovlivnění výsledku zápasu

Tyto přestupky budou postoupeny přímo Disciplinární komisi.

9*
10
11

Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného
a stravného
Omluvení se z termínu uvedeného na nominační
listině
Porušení dalších ustanovení legislativních předpisů

1.000,- Kč

4.000,- Kč

400,- Kč

800,- Kč

1.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 3 měsíce

5.000,- Kč nebo/a pozastavení delegací na 12 měsíců

Uvedené tresty jsou vždy uvedené jako maximální možné. Záleží na závažnosti přestupku, jeho četnosti a dalších okolnostech případu. Minimálním
trestem je napomenutí. Finanční tresty lze kombinovat s pozastavením nominací dle potřeby.
* tyto přestupky mohou být dle okolností považovány za disciplinární a jako takové postoupeny disciplinárnímu řízení.

