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METODICKÝ POKYN KR ČÁST
č. 2 2017: Delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže 20172018
Vážené kolegyně, vážení kolegové tento metodický pokyn jsme se rozhodli vydat z důvod vysvětlení
složitého procesu jménem delegace vrchních rozhodčích dlouhodobých soutěží pod hlavičkou ČAST,
který se každý rok opakuje. V prvé řadě Vám rozhodčím, v řadě druhé také vedoucím oddílů a mužstev,
které hrají ligové soutěže a na které jste KR ČAST delegováni.
Od nadcházející sezóny chceme, pokud to bude možné, delegovat vrchní rozhodčí dlouhodobých
soutěží podle následujícího schématu:
1) EXTRALIGA MUŽŮ: dle nastavených standardů uplynulých sezón s dodržením neutrality
delegovaných rozhodčích. Vše je podmíněno tím, že nebudou změněny požadavky ze strany APK,
která extraligu mužů řídí.
2) EXTRALIGA ŽEN: dle nastavených standardů uplynulých sezón s dodržením neutrality
delegovaných rozhodčích
3) 1. LIGA MUŽŮ: V první řadě budou delegováni rozhodčí, kteří jsou oddílově neutrální.
V momentě, kdy vzhledem k návaznosti na další delegace nebude možné delegovat neutrálního
rozhodčího, bude delegován vrchní rozhodčí domácího oddílu
4) 1. LIGY ŽEN: V první řadě budou delegováni rozhodčí, kteří jsou oddílově neutrální.
V momentě, kdy vzhledem k návaznosti na další delegace nebude možné delegovat neutrálního
rozhodčího, bude delegován vrchní rozhodčí domácího oddílu
5) 2. LIGY MUŽŮ A ŽEN: pokud možnosti dovolí delegovat na utkání vrchního rozhodčího
z domácího oddílu, pak bude na domácí utkání přednostně delegován vrchní rozhodčí z domácího
oddílu
6) 3. LIGY MUŽŮ: pokud možnosti dovolí delegovat na utkání vrchního rozhodčího z domácího
oddílu, pak bude na domácí utkání delegován přednostně vrchní rozhodčí z domácího oddílu
Delegace na dlouhodobé soutěže bude zpracována podle posloupnosti ligových soutěží dle výše
uvedených možností 1 až 6. Na případné veto vrchního rozhodčího ze strany domácího oddílu nemusí
brát KR zřetel.
Závěrem KR ČAST doporučuje vrchním rozhodčím uvést, co nejvíce mužstev, u kterých chcete
rozhodovat. Při delegaci, pokud daná situace dovolí, bude KR ČAST vycházet z dotazníků, které budou
zaslány, stejně tak ale také z přihlášek mužstev do následujícího ročníku.

V Praze, 3. 6. 2017
Tomáš Malík
předseda KR ČAST

