
 

 

Předpis povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí pro soutěžní ročník 2022-2023 

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 jednoho vyškoleného rozhodčího za: 

- každé družstvo v ligových soutěžích mužů; 

- každé družstvo v ligových soutěžích žen; 

- každou věkovou kategorii, ve které má oddíl družstvo účastnící se celostátní ligové soutěže; 

- druhé družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží; 

- čtvrté družstvo oddílu účastnící se regionálních mládežnických soutěží; 

Povinnost stanovená tímto předpisem platí do maximálního počtu 10 rozhodčích. V případě, že oddílu vzniká 
povinnost mít vyškolené rozhodčí za účast ženských družstev v celostátních ligových soutěžích, pak musí být 
pro splnění povinnosti vyškoleny rozhodčí ženy.1) 

Dále platí že: 

- základního školení rozhodčích se může zúčastnit každý člen ČF, kterému je v den základního školení 
15 a více let. 

- rozhodčí je započítán oddílu, pokud získá aktivní oprávnění pískat (úspěšně absolvuje základní školení 
a uhradí individuální startovné – licenční poplatek) a v průběhu sezóny nabídne k nominaci alespoň 
6 termínů v první polovině sezóny a 6 termínů v druhé polovině sezóny. V případě omluvy z termínu musí 
rozhodčí nabídnout jiný termín; 

- vyškolený rozhodčí se započítává tomu oddílu, ve kterém má základní oddílovou příslušnost v den 
absolvování základního školení, případně tomu oddílu, ve kterém po absolvování základního školení získá 
oddílovou příslušnost. 

2. Oddíl je osvobozen od povinnosti mít vyškolené rozhodčí pouze v sezóně, ve které se první družstvo v historii 
oddílu účastní ligových soutěží ČF. 

3. Pro splnění povinnosti počtu vyškolených rozhodčích stanovených oddílu tímto předpisem bude oddílu 
započítán i vyškolený delegát, který současně neplní povinnost jako rozhodčí (techničtí delegáti nejsou 
započítáváni).  

Dále platí že: 

- základního školení delegátů se mohou zúčastnit pouze osoby pozvané KRD; 

- delegát je započítán oddílu, pokud úspěšně absolvuje základní školení a uhradí individuální startovné – 
licenční poplatek a v průběhu sezóny nabídne k nominaci alespoň 6 termínů v první polovině sezóny 
a 6 termínů v druhé polovině sezóny. V případě omluvy z termínu musí delegát nabídnout jiný termín.  

- vyškolený delegát se započítává tomu oddílu, ve kterém má základní oddílovou příslušnost v den 
absolvování základního školení, případně tomu oddílu, ve kterém po absolvování základního školení získá 
oddílovou příslušnost. 

4. 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 5 000,-Kč za každého chybějícího rozhodčího. 

1) Maximální výše povinnosti vyškolených rozhodčích žen nemůže přesáhnout 3. Jedna rozhodčí za soutěž žen (Extraliga nebo 

1. liga), jedna rozhodčí za družstvo v celostátních soutěžích kategorie žen a jedna rozhodčí za družstvo v celostátní soutěži 

kategorie juniorek). 


