Předpis povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2019-2020
Tímto předpisem je stanovena obecná povinnost oddílu, jehož družstva startují v určitých soutěžích, mít vyškolené rozhodčí. Tento
předpis je vydáván za účelem zajištění průběhu všech soutěží.
1.

Každý oddíl je povinen mít za každé družstvo v kategoriích mužů a žen dva rozhodčí zařazené na listině rozhodčích pro regionální
soutěže, kteří si v sezóně 2019-2020 řádně splní povinnosti dané statutem rozhodčího. Povinnost stanovená tímto předpisem platí
do maximálního počtu 4 rozhodčích za družstva v kategorii mužů a 2 ženských rozhodčích za družstva v kategorii žen. Dále platí že:
-

do povinnosti oddílu se započítávají i vyškolení delegáti, kteří současně neplní povinnost jako rozhodčí (techničtí delegáti nejsou
započítáváni);

-

rozhodčí musí být starší 18 let, tj. minimální ročník narození 2001; případnou výjimku musí schválit regionální KRD;

-

rozhodčí může plnit povinnost pouze v oddíle, v němž je řádně registrován;

-

vyškolený rozhodčí se započítává tomu oddílu, ve kterém je rozhodčí registrován v den absolvování základního školení, případně
tomu oddílu, ve kterém se rozhodčí po absolvování základního školení poprvé zaregistruje.

2.

Rozhodčí zařazený na listině rozhodčích pro celostátní soutěže, se oddílu započítává do splnění povinnosti pouze v případě, že žádné
družstvo oddílu nepůsobí v příslušné sezóně v některé z těchto soutěží - Tipsport Superliga, 1. liga mužů, Extraliga žen a Národní
liga.

3.

Povinnosti stanovené pro konkrétní listinu, především počet hracích dní, které je rozhodčí povinen nabídnout k nominaci, jsou
uvedeny ve statutu, který rozhodčí (delegát) před sezónou podepisuje.

4.

Oddíly, jejichž družstva poprvé v historii oddílu startují v kategorii mužů, jsou osvobozeny od povinnosti mít vyškolené rozhodčí za
družstva v kategorii mužů. V každé další sezóně již oddíl musí povinnost za každé své družstvo v kategorii mužů splnit dle bodu 1.
tohoto předpisu. Toto ustanovení se obdobně vztahuje na povinnost oddílu s družstvy startujícími v kategorii žen.

5.

Za nedodržení povinnosti stanovené tímto předpisem stanoví regionální KRD výši sankce, která je udělena oddílu formou pokuty
stržené ze soutěžních kaucí jeho družstev.

Maximální výše pokuty stanovená celostátní KRD je 3.000,- Kč za každého chybějícího rozhodčího.

