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Zásady delegací a omluv pro sezonu 2020/21 
 

 

Delegace:  

 

1) Delegace k jednotlivým utkáním provádí zásadně delegační pracovník StčABR:  

 

Ing. Tomáš Benda  

+420 724 503 932 

delegace.stc@cbf.cz  

 

2) Delegační pracovník má právo bez udání důvodu změnit, případně zrušit vydanou 

delegaci. Pro všechny delegace platí to, že bude snaha je zveřejňovat nejpozději 6 dní 

předem (neděle večer, v návaznosti na delegace ČBF, vkládání jednotlivých časů utkání 

atd..).  

 

3) Rozhodčí nesmí bez vědomí delegačního pracovníka sám o své vůli změnit či vyměnit 

jemu přidělenou delegaci na utkání.  

 

4) Počet a druh delegací v sezóně není pro rozhodčí nárokovou položkou a počet a druh 

delegací závisí pouze na rozhodnutí VV StčABR.  

 

5) Rozhodčí StčABR mohou být delegováni také k soutěžím řízeným STK ČBF 

(www.cbf.cz) v součinnosti s delegačním pracovníkem ČABR. 

 

6) Rozhodčí má povinnost nejpozději ve čtvrtek večer zkontrolovat případné změny 

delegací ve své e-mailové schránce, případně na internetových stránkách cabr.cbf.cz. 

Případné změny v delegacích budou od čtvrtečního poledne probíhat také telefonicky.  

 

7) Veškeré omluvy z víkendových delegací má rozhodčí povinnost zasílat nejpozději 10 

dnů před hracím dnem, a to výhradně na e-mail: delegace.stc@cbf.cz, a od pondělního 

rána také ještě telefonicky, a to na telefon delegačního pracovníka (viz výše). Tato 

omluva je však brána jako omluva pozdní (viz níže). 

 

Omluvy: 

 

VV StčABR se rozhodl upustit z limitování počtu omluv pro tuto sezonu. Všichni rozhodčí 

tedy mají možnost neomezeného počtu omluv. VV pevně věří, že nebude docházet ke 

zneužívání tohoto povolení. Avšak rozhodl se, definovat pojem „pozdní omluva“, která 

bude řádně trestána DK a to tak: 

 

Za pozdní omluvu se považuje omluva provedená po vydání delegací na webu 

StčČBF. Pozdní omluva bude ihned oznámena DK StčABR. 

 

V rámci tohoto nařízení žádáme všechny rozhodčí, aby nečekali, až budou vydány 

víkendové delegace, ale aby se omlouvali okamžitě, kdy budou vědět, že nemohou být 

v určitý víkend k dispozici. 
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Zásady omluv: 

 

1) Rozhodčí, kteří nebudou delegováni na daný termín a nejsou na daný termín 

omluveni, jsou vedeni jako náhradníci a to do až pátku. V případě nepřevzetí náhradní 

delegace bez předchozí omluvy, bude omluva brána jako pozdní.  

 

2) V případech, kdy se rozhodčí nemůže dostavit k řízení utkání, aniž by se předem 

omluvil podle předchozích ustanovení, např. z důvodu zpoždění dopravního prostředku, 

dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

druhému rozhodčímu, pořádajícímu družstvu a pověřenému pracovníkovi StčABR. Pro 

doložení dodatečné omluvy si zajistí potřebné doklady a první pracovní den po utkání je 

zašle ve scan podobě na adresu: delegace.stc@cbf.cz  

 

3) Omluva z delegací musí mít jasné náležitosti (jméno rozhodčího, soutěž, číslo utkání, 

kategorie, čas začátku a místo utkání, jméno kolegy, podpis), ideálně se doporučuje 

zkopírovat řádnou delegaci, kterou rozhodčí obdržel do své e-mailové schránky a k ní 

dopsat omluvu.  

 

Příklad: 

 

Omlouvám se z níže uvedeného utkání:  

 

Kategorie žáci U15, Soutěž: žákovská liga, Fáze: MČR o 1.-4. místo Kolo: 396., 

Sokol Písek Sršni - BA Nymburk Datum: 08.5.2016, čas: 15:00 Hala: Sokol pražský, 

Žitná 42, Praha 2 1. rozhodčí: Jan Novák 2. rozhodčí: Petr Novák  

 

Omlouvám se z důvodu (sdělit důvod omluvy). 

  

S pozdravem Jan Novák  

 

 

V případě, že rozhodčí neprovede řádně omluvu, bude ihned předán na DK. 

 

 

V Poděbradech, dne 8.9.2020 

 

 

Zpracoval:                                                                           Schválila: 

 

Ing. Tomáš Benda, v.r.                                                         Mgr. Lucie Peterková, v.r. 

Delegační pracovník                                                             Předsedkyně 
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