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Povinnosti rozhodčích

• Rozhodčí jsou povinni:
• a) dokonale ovládat a dodržovat všechna ustanovení Pravidel basketbalu včetně 

manuálu Mechanika pro rozhodčí, Soutěžního řádu basketbalu, Rozpisu soutěží a 
ostatních pokynů a směrnic řídícího orgánu

• b) dostavit se nejpozději 20 minut před určeným začátkem utkání na hrací plochu a 
plnit všechny povinnosti stanovené pravidly basketbalu - Pravidlo osm 
Rozhodčí, rozhodčí u stolku, případně komisař: jejich povinnosti

• c) omluvit se včas delegačnímu pracovníkovi, pokud se nemohou dostavit k utkání, 
tak, aby byla zabezpečena náhradní delegace
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Povinnosti rozhodčích

• První rozhodčí je povinen:
• a) před zahájením utkání provést kontrolu soupisek družstev a licencí trenérů. Kontrolu 

neprovádí, je-li přítomen komisař
• b) nepřipustit ke hře hráče, který není oprávněn nastoupit. Má-li oprávněné pochyby o 

totožnosti hráče, porovná soupisku podle zásad uvedených v čl. 16, odst. (3)
• c) zapsat do zápisu skutečnosti stanovené Pravidly basketbalu, Soutěžním řádem basketbalu, 

Disciplinárním řádem basketbalu a Rozpisem soutěže a dále všechny závady a nedostatky na 
základě zjištění vlastního či komisaře. Dále je povinen zřetelně označit, že další text je uveden 
na druhé straně zápisu

• d) pokud nabude přesvědčení, že před, v průběhu nebo po utkání došlo k pokusu o podvod 
nebo zjistí závažné nesrovnalosti, musí zapsat zjištěné skutečnosti do zápisu a okamžitě je 
hlásit řídícímu orgánu soutěže

• e) na základě žádosti kapitána družstva zapsat do zápisu jakýkoliv záznam uvedený v čl. 38, 
odst. (3), písm. b) SŘB
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Povinnosti rozhodčích

• Před utkáním se rozhodčí spojí s kolegou, potvrdí si, že spolu pískají zápas, domluví se na 
dopravě, čas kdy se před zápasem potkají na hale (min 40 min před začátkem utkání).

• Na zápas přijít upraven, ne jak bezdomovec :)
• Rozhodčí musí zastávat "dress code", který předepisuje ČABR

• Černé boty s minimem jiných barev
• Černé vysoké ponožky
• Černé dlouhé kalhoty
• Dres dané oblasti, soutěže
• Černá píšťalka s černou šnůrkou
• Případně jiné doplňky schválené asociací ČABR (bunda, …)
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Povinnosti rozhodčích

• Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto:
a) v každém případě je nutno čerpat čekací dobu, 15 minut
b) pokud se ani po čekací době nedostaví jeden z delegovaných rozhodčích k utkání, rozhodne se přítomný delegovaný 

rozhodčí, zda utkání bude řídit sám, nebo zda si vybere podle vlastního uvážení druhého rozhodčího
c) pokud se dostaví delegovaný rozhodčí opožděně, ale ještě před začátkem druhého poločasu, vstoupí do hry při nejbližším 

přerušení hry a vymění nedelegovaného rozhodčího. Pokud se dostaví až po zahájení druhého poločasu, dokončí utkání v 
druhém poločase náhradní rozhodčí. Delegovaný rozhodčí převezme řízení utkání ve druhém poločase jen v případě, že 
utkání řídí nekvalifikovaný rozhodčí či pouze jeden rozhodčí

d) v případě, že se k utkání nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodčích, musí se družstva dohodnout na dvou či jednom z 
přítomných rozhodčích či osobách, které budou utkání řídit. Dohodu zaznamenají do zápisu o utkání ještě před zahájením 
utkání a kapitáni družstev ji na zápise podepíší. Takové utkání musí být vždy sehráno a je hráno jako mistrovské. V 
případě, že k dohodě nedojde, působí jako rozhodčí zástupce každého družstva, která mají utkání odehrát. Tuto okolnost 
je rovněž nutno zapsat do zápisu o utkání. Tito zástupci mají v takovém případě povinnosti i práva rozhodčích.

• Rozhodčí obdrží od pořadatele náhradu cestovních výdajů a odměnu ve stanovené výši. Pokud delegovaný 
rozhodčí přijel k zápasu opožděně bez vlastní viny a utkání neřídil, obdrží pouze náhradu cestovních výdajů. 
Když však řízení utkání převzal, obdrží i odměnu. Jestliže se rozhodčí k utkání dostavil a utkání se nehrálo, 
obdrží rozhodčí plnou úhradu cestovních výloh a odměnu.
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Povinnosti rozhodčích

• Čekací doba je 15 minut po stanoveném a řádně hlášeném začátku utkání a může 
být beztrestně čerpána pouze v opodstatněných případech. V případě, že v 
určeném začátku není přítomen jeden nebo dva delegovaní rozhodčí, se čekací doba 
čerpá vždy.

• Pokud nenastoupí některé z družstev do 15 minut po určeném začátku na 
hřiště připravené k zahájení hry, vyznačí rozhodčí tuto skutečnost do zápisu o 
utkání. Rozhodující při určování času je čas, který určuje první rozhodčí. O výsledku 
rozhodne řídící orgán po prozkoumání důvodů. Delegovaní rozhodčí musí v každém 
případě, pokud se k utkání dostavili, obdržet od pořádajícího klubu plnou náhradu 
nákladů včetně odměny.
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Povinnosti rozhodčích

• Náležitosti
• (1) Náležitostmi je elektronická soupiska, případně licence trenéra – nejsou licence hráče
• (2) Soupisky se předkládají rozhodčím před zahájením utkání. Je-li hráč zapsán do zápisu o utkání a k utkání 

se dostaví opožděně, provádí se kontrola při prvním vstupu hráče na hřiště během hry.
• (4) Pokud hráč není na soupisce nesmí nastoupit do utkání.
• (3) Soupisku nelze nahradit jiným dokladem. Výjimku tvoří případ, kdy se družstvo dostaví bez soupisky. Přitom 

se postupuje takto:
• rozhodčí seznámí s touto skutečností trenéra a kapitána soupeřova družstva a uvede toto do zápisu o utkání.

• Trenér družstva je povinen vyhotovit a podepsat písemné prohlášení, že všichni hráči jsou členy družstva, 
mají platnou licenci hráče, jsou uvedeni na soupisce, nejsou v trestu a není proti nim vedeno disciplinární 
řízení.

• Na žádost provede rozhodčí identifikaci hráčů na základě předložení občanského průkazu, cestovního pasu, 
služebního nebo řidičského průkazu či jiného úředního dokladu obsahujícího fotografii a datum narození.

• Na zadní straně zápisu uvede seznam identifikovaných hráčů včetně rodného čísla nebo data narození.
• V případě provádění identifikace mohou nastoupit pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle předchozího 

ustanovení.
• U žactva identifikace odpadá, utkání se odehraje a o uznání výsledku dosaženého na hřišti rozhodne řídící 

orgán.
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Povinnosti rozhodčích

• Povinnosti rozhodčích v poločase utkání
• první rozhodčí zkontroluje správnost výsledku a 1. a 2. období
• první rozhodčí otočí sloupce A a B a dopíše správný výsledek
• zároveň zřetelně oddělí 1. a 2. Období
• Pokud tak již neudělal zapisovatel
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Povinnosti rozhodčích
• Povinnosti rozhodčích na konci utkání

• první rozhodčí musí zkontrolovat správnost zápisu (výsledek utkání, správně napsaný vítěz, kontrola 3. a
4. období, proškrtání volných políček)

• pokud byla v utkání udělena TCH či DCH, je první rozhodčí povinen toto do zápisu zapsat včetně toho,
zda DCH je s dostatečným trestem, příp. zda rozhodčí žádají o další potrestání hráče, trenéra či osoby
doprovázející (čl. 35 kapitola 5 basketbalových řádů).

• Pokud rozhodčí žádají disciplinární trest musí napsat podrobné vyjádření DK, kopii oboum klubům a
kolegovi a to nejpozději první pracovní den od incidentu!

• "Družstvo domácích vedl pan Novák, který není veden na soupisce družstva a nepředložil platnou
trenérskou licenci".

• "TCH v 6/2 hráči domácích č. 16, Novák Karel za nevhodný komentář vůči rozhodčím (úmyslné
zakopnutí míče, nevhodné gesto, …)." - u TCH se neřeší desciplinární potrestání!

• "DCH v 6/2 hráči domácích č. 16, Novák Karel za "ty zkurvený kreténe" vůči druhému rozhodčímu,
žádám o disciplinární potrestání." - discipliární potrestání u DCH nemusíme žádat

• následně oba rozhodčí podepíší zápis!

Jan Kvoch | Hradec Králové | 05. 09. 2020 | Školení rozhodčích 2020/2021



Děkuji za pozornost
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