
 
  
 

Zásady omluv rozhodčích ČABR OVČ 
Platné od sezony 2021/22 

I. Delegace 

1) Delegaci k jednotlivým utkáním provádí delegační pracovníci ČABR ovč – Jan Zima a Tomáš Polda. 
Oficiální kontakty: e-mail – delegace.ovc@seznam.cz, telefon - +420 605 908 978 (Tomáš Polda) 
 

2) Delegační pracovníci mají právo bez udání důvodu změnit, případně zrušit vydanou delegaci. 
Všechny delegace budou zveřejněny nejpozději v neděli večer na nadcházející hrací víkend. 

 
3) Rozhodčí nesmí bez vědomí delegačních pracovníků 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 ČABR ovč.   
 

II. Omluvy z delegací  

1) Rozhodčí, který splnil podmínky pro zařazení do ČABR ovč pro příslušnou sezónu, má právo si 
dobrovolně v předstihu zvolit termíny, na které nechce být delegován.  
 

2) Veškeré omluvy musí být zaslány na e-mail delegace.ovc@seznam.cz nejpozději do čtvrtka pro 
další hrací víkend (nejpozději 9 dní před hracím termínem). 
Příklad: na hrací víkend 18.-19.9.2021 nejpozději do čtvrtka 9.9.2021 

 
3) Rozhodčí, kteří nebudou delegovaní na daný termín a nejsou na daný termín omluveni, jsou stále 

vedeni jako náhradníci a mohou obdržet náhradní delegaci v případě nutných změn. 
 

4) Veškeré delegace jsou prováděny výhradně prostřednictvím portálu ČBF. Každou delegaci rozhodčí 
potvrdí pouze na tomto portálu ihned po obdržení delegace emailem.  

 

5) Delegace v emailu a na webovém portálu má povinnost rozhodčí kontrolovat do středy před 
hracím termínem, delegace od středy jsou prováděny delegačními pracovníky telefonicky.  
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6) Veškeré omluvy provedené po vydání řádných delegací budou řešeny v souladu s Disciplinárním 

řádem ČABR a budou vedeny ve zkráceném řízení z důvodu přidělávání velkého množství práce 
delegačním pracovníkům – DŘ je na stránkách ČBF ovč.  

• veškeré omluvy méně jak 7 dní před hracím termínem musí být provedeny telefonicky na 
tel. +420 605 908 978 (Tomáš Polda) a souběžně i na e-mail delegace.ovc@seznam.cz 

 
7) Výjimka: za hrací den se bere automaticky sobota, pokud se rozhodčí omluví v rámci hráčských 

povinností podle své soutěže, je toto bráno jako sobota - pokud dostane na základě výše 
uvedeného delegaci na neděli a jeho hráčské povinnosti budou z rozhodnutí klubů přesunuty na 
neděli, nebude tato omluva brána jako omluva k řešení DK. 
 

8) Ve výjimečných případech, kdy by se rozhodčí nedostavil k řízení utkání např. z důvodu zpoždění 
dopravního prostředku, dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události, sdělí tuto 
skutečnost podle možností druhému rozhodčímu, organizačnímu pracovníkovi domácího družstva 
a delegačním pracovníkům ČABR ovč. Pro doložení dodatečné omluvy si zajistí potřebné doklady 
a první pracovní den po utkání je zašle ve scan podobě na e-mail delegace.ovc@seznam.cz  

 
9) Všechny rozhodčí upozorňujeme na to, aby při účtování stravného dodržovali předepsaný počet 

hodin pro možnost vyúčtování stravného, tzn. v našem případě 5 – 12 hodin. 
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