METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 1 2018: Plnění podmínky účastníka soutěže v extraligových a ligových
soutěžích v sezóně 2018-2019
KR ČAST bude ve věci plnění podmínek pro účast dle čl. 322.01, písmene b postupovat
následovně. Podmínky účastníka soutěže popisuje článek 322.01 písmeno b, a to následovně:
b) Oddíl musí mít kvalifikované rozhodčí:
- pro účast jednoho družstva v extralize, I., II. nebo III. lize: dva rozhodčí s licencí B nebo NR,
- pro účast dvou nebo více družstev v extralize, I., II. nebo III. lize: tři rozhodčí s licencí B nebo NR,
Rozhodčí musí být příslušníky ČAST a pro příslušné období uvedeni na evidenčním seznamu
pouze jednoho oddílu. Rozhodčí může vykonávat činnost pro jiný oddíl, než je evidován, při splnění
podmínek stanovených Komisí rozhodčích svazu, který řídí příslušnou soutěž.
Poznámka č.1: Každý oddíl má v rámci ČAST své Evidenční Číslo Oddílu tzv. EČO. Podle tohoto
schématu bude plnění povinností účastníka soutěže kontrolováno. V momentě, kdy má jeden spolek
dva oddíly s dvěma různými (EČO) je nutné postupovat ve shodě se zněním článku 322.01 soutěžního
řádu!!!
Poznámka č.2: Oddíly, které získají právo startu v ligových soutěžích převodem jsou rovněž
povinny postupovat dle platného znění článků č. 322.01 a 322.03 soutěžního řádu!!!
Podmínky lze splnit následovně:
1. mít stanovený počet rozhodčích s výše uvedenou licencí, které musí být v sezóně 2018-2019
platné. tj. mít stanovený počet rozhodčích z vlastního oddílu.
2. zajistit si stanovený počet rozhodčích s výše uvedenou licencí, které musí být v sezóně 20182019 platné a to prostřednictvím tzv. hostování rozhodčího“. Tj. mít schválené hostování
rozhodčího prostřednictvím Registru ČAST
3. variantou č. 1 a 2, kdy tyto varianty lze kombinovat
Uzávěrka pro zaslání „hostování rozhodčího“ byla stanovena k datu 30. 9. 2018. Hostování
schválená v registru ČAST po tomto datu nebudou přijata, stejně tak nebudou zohledněny v seznamu
oddílů startujících v ligových soutěžích v sezóně 2018-2019 splňujících / nesplňujících podmínky dle
čl. 322. 01 písmene b soutěžního řádu. Hostování rozhodčího se v sezóně 2018-2019 podává
výhradně prostřednictvím Centrálního registru ČAST a to od 1. 7. 2018!!!
Po 30. 9. 2018 dojde ke zpracování všech dat s tím, že bude vydán seznam všech mužstev
startujících v extraligových a ligových soutěžích s rozhodnutím, zdali oddíl splňuje či nesplňuje
podmínku tak, jak je stanovena článkem č. 322.01 SŘ.

KR ČAST rovněž upozorňuje, že rozhodčí může vykonávat činnost rozhodčího pouze pro jeden
oddíl.
Oddíly, které nesplní podmínku dle čl. 322.01 písmene b, budou potrestání pořádkovou pokutou
dle článku 704.02 písmene h v maximální výši 3000,- Kč za jednoho chybějícího rozhodčího.

Závěrečná ustanovení:
Účinností tohoto dokumentu se ruší platnost Metodického pokynu KR ČAST č. 1 2017.
Schváleno: 28. 5. 2018
Platnost:
od 1. 7. 2018
V Praze, 28. 5. 2018

