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         V Trutnově dne 6. září 2012  
 
 
Milé kolegyně, vážení kolegové, 
 
 dovolte mi, abych vám nastínil novinky, které vstupují v platnost v oblasti rozhodčích a 
delegátů od této sezónu. Všechny níže uvedené body byly začleněny do náplně školení všech 
licencí, nicméně věřím, že jejich shrnutí vám usnadní celkový přehled. 
 
1. Zvýšení cestovních náhrad 
 Nejpříjemnější a nejočekávanější novinkou je zvýšení cestovních náhrad při použití 
osobního automobilu na 4 Kč/km. Tato sazba vstoupila v platnost 1.9.2012. 
 
2. Disciplinární prohřešky rozhodčích a delegátů 
 Další podstatnou změnou je způsob řešení disciplinárních prohřešků (zejm. nevhodného 
chování) rozhodčích a delegátů. V současné době platí, že rozhodčí a delegáti jsou trestáni za 
své nevhodné chování pouze pokud k němu dojde v rámci výkonu funkce rozhodčího či 
delegáta. 
 Od této sezóny však vstupuje v platnost nová úprava, která stanovuje, že pokud se osoba, 
která má platnou licenci rozhodčího nebo delegáta, bude nevhodně chovat i mimo výkon 
těchto dvou funkcí, bude její případ projednáván (kromě Disciplinární komise) i Komisí 
rozhodčích. Konkrétně se jedná zejm. o přestupky spáchané v roli hráče, člena realizačního 
týmu, pořadatele a diváka. Spodní hranice rozhodného přestupku není stanovena, ale vždy 
budou projednávány případy udělení ČK, vyvedení diváka z haly a přestupky pořadatele 
zapsané v ZOU. 
 
3. Nové zprávy delegátů 
 Pro tuto sezónu připravila Komise delegátů nové zprávy na hodnocení rozhodčích. 
Novinkou také bude to, že zprávy už nebudou rozhodčím zasílány na email, ale budou si je 
moci prohlédnout pouze prostřednictvím programu FIS. 
 
4. Změna systému odměňování delegátů 
 Delegáti budou od této sezóny odměňováni dle počtu oddelegovaných utkání, nikoliv 
paušálně za turnaj, jak tomu bylo dosud. 
 
5. Dresy rozhodčích 
 Tuto sezónu nás čekají opět nové dresy, informace o nich obdržíte ve zvláštním pokynu. 
 
Tímto zřejmě výčet novinek pro tuto sezónu končí. V případě jakýchkoliv nejasností mě 
neváhejte kontaktovat. 
 
S pozdravem  
 
Aleš Jansa 
předseda KR KrPFbU 


