METODICKÝ POKYN KR ČAST
č. 2 2020: Delegace vrchních rozhodčích na dlouhodobé soutěže
2020-2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové tento metodický pokyn jsme se rozhodli vydat z důvod vysvětlení
složitého procesu 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 a kritérií, která budou v rámci dalších programových inovací
v Registru ČAST:
1) EXTRALIGA MUŽŮ: Vrchní rozhodčí licence „B“, rozhodčí u stolu licence „A“ s dodržením
neutrality delegovaných rozhodčích, dále pak s přihlédnutím k dojezdové vzdálenosti rozhodčích,
která byla v dané soutěži určena do 50 km.
2) EXTRALIGA ŽEN: Vrchní rozhodčí licence „B“ s dodržením neutrality delegovaných
rozhodčích a jejich delegovaných náhradníků, dále pak s přihlédnutím k dojezdové vzdálenosti
vrchního rozhodčího, případně náhradníka vrchního rozhodčího, která byla v dané soutěži určena
do 50 km.
3) 1. LIGA MUŽŮ: Vrchní rozhodčí licence „B“, kteří jsou oddílově neutrální. V případě
neutrálních rozhodčích bude přihlíženo k dojezdové vzdálenosti vrchních rozhodčích, která byla
v dané soutěži určena do 50 km. V momentě, kdy nebude možné delegovat neutrálního vrchního
rozhodčího, bude delegován vrchní rozhodčí domácího oddílu.
4) 1. LIGY ŽEN: Vrchní rozhodčí licence „B“, kteří jsou oddílově neutrální. V případě neutrálních
rozhodčích bude přihlíženo k dojezdové vzdálenosti vrchních rozhodčích, která byla v dané
soutěži určena do 50 km. V momentě, kdy nebude možné delegovat neutrálního vrchního
rozhodčího, bude delegován vrchní rozhodčí domácího oddílu.
5) 2. LIGY MUŽŮ A ŽEN: Vrchní rozhodčí licence „B“ s možností delegace oddílově neutrálního
rozhodčího s maximální dojezdovou vzdáleností do 35 km od místa konání. V případě, že nebude
možné delegovat oddílově neutrálního vrchního rozhodčího, pak bude delegován vrchní rozhodčí
z domácího oddílu.
6) 3. LIGY MUŽŮ: zajištění vrchních rozhodčích na utkání 3. ligy mužů je řešeno rozpisem
ligových soutěží v následujícím znění: Ve 3. lize vrchního rozhodčího s odpovídající licencí (NR,
B) zajistí pořadatel. V případě řešení sporů nebo výkladu pravidel a SŘ ve 3. lize přebírají roli
vrchního rozhodčího oba vedoucí družstev, výsledek jejich dohody se uvede do zápisu o utkání.
Nedosažení dohody vedoucích družstev bude považováno za hrubé porušení povinností
účastníka soutěže oběma družstvy. Oddíly hrající třetí mají možnost do 25. 8. 2020 požádat KR
ČAST o jmenování vrchního rozhodčího na svá domácí utkání, pro případ, že daný rozhodčí
nebude v daném termínu delegován k extraligovým, prvoligovým a druholigovým utkáním mužů
a žen.
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Delegace na dlouhodobé soutěže bude zpracována prostřednictvím Registru ČAST a podle
posloupnosti ligových soutěží dle výše uvedených možností 1 až 5. Na případné veto vrchního
rozhodčího ze strany domácího oddílu nemusí brát KR ČAST zřetel!
KR ČAST doporučuje vrchním rozhodčím uvést, co nejvíce mužstev, u kterých chcete rozhodovat.
Při delegaci bude KR ČAST vycházet z dotazníků, které rozhodčí zadají prostřednictvím Registr ČAST,
stejně tak ale také z přihlášek mužstev do následujícího ročníku.
TERMÍNOVÝ HARMONOGRAM:
1) vyplnění dotazníku vrchního rozhodčího
2) zveřejnění delegací vrchních rozhodčích v extraligových,
prvoligových a druholigových soutěžích
3) zaslání požadavku od oddílů startujících v 3.LM na zajištění
vrchních rozhodčích na domácí utkání od KR ČAST
4) možnost oznámení jmen vrchních rozhodčích mužstev
startujících v 3.LM pro jejich uvedení do STIS

do 30.6.2020
do 25.8.2020
do 25.8.2020
do 10.9.2020

Kontaktní osobou v této záležitosti je člen KR ČAST Pavel Kafka: pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz
případně telefonicky +420 774 629 191
UPOZORNĚNÍ:
V případě zajištění vrchního rozhodčího na utkání 3.ligy mužů ze strany KR ČAST či pořádajícího
oddílu, nelze vykazovat vynaložené náklady na vrchního rozhodčího k proplacení na VV ČAST, tak jako
ve vyšších soutěžích řízených ČAST. Pořádající oddíl je povinen vrchnímu rozhodčímu proplatit náklady
dle aktuálně platných směrnic ČAST: Směrnice č. 1/2020 "O poskytování cestovních náhrad" a Směrnice
č. 4/2019 "Stanovení náhrad pro rozhodčí"

Závěrečná ustanovení:
Účinností tohoto dokumentu se ruší platnost Metodického pokynu KR ČAST č. 2 2019.
Schváleno: 4. 6. 2020
Platnost:
od 1. 7. 2020
V Kostelci nad Orlicí, 4. 6. 2020
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