ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY

Vysoká nad Labem, 12. 09.2016

Postup rozhodčích v neobvyklých situacích
1) Vznikne-li na hřišti situace, která je kvalifikována dle Pravidel basketbalu čl. 39 – ŠARVÁTKY – rozhodčí
eviduje osoby z lavičky družstva, které opustí hranice prostoru družstva a tyto vyloučí z utkání. Utkání
bude předčasně ukončeno, klesne-li počet hráčů jednoho z družstev schopných a oprávněných
pokračovat ve hře na méně než 2 – viz čl. 21 pravidel. Další postup je stanoven dle SŘB čl. 26.4.
2) V případě inzultace či pokusu o inzultaci oficiálně delegovaných osob utkání (rozhodčí, asistenti
rozhodčích, komisař) hráčem, trenérem, asistentem trenéra, náhradníkem, osobami doprovázející
družstvo či divákem, první rozhodčí ukončí utkání. Další postup je stanoven dle SŘB čl. 26.4.
3) Dojde-li k napadení hráče divákem, je povinností pořadatele zjistit totožnost osoby, která hráče
napadla, v utkání se pokračuje s výjimkou situace, kdy došlo k výrazné újmě na zdraví hráče. Pak
první rozhodčí ukončí utkání. Další postup viz SŘB čl. 26.4.
4) Dojde-li k napadení diváka hráčem, trenérem, asistentem trenéra, náhradníkem či doprovázející
osobou, tento bude diskvalifikován, tresty ve hře nebudou provedeny, v utkání se pokračuje, dále
rozhodčí postupuje dle SŘB čl. 35.3.
5) Dojde-li k přestupkům ve smyslu Disciplinárního řádu – Provinění družstev a klubů – čl. B 1
(Výtržnosti v místě utkání před, při a po utkání způsobené diváky – hrubé urážky soupeře, rozhodčích,
vhození předmětu na hrací plochu) nebo B 2 (Vniknutí diváků na hrací plochu, opakované vhození
předmětu nebo více předmětů na hrací plochu) – rozhodčí vyvinou snahu sjednat nápravu, pořádající
oddíl je povinen zjistit totožnost viníka. V utkání se pokračuje s výjimkou situace, kdy je nebezpečí
újmy na zdraví účastníků utkání, pak první rozhodčí ukončí utkání. Další postup je stanoven dle SŘB
čl. 26.4.

____________________
Soutěžní řád – čl. 26 odst. 4 - Přerušení a předčasné ukončení utkání
Dojde-li při utkání k výtržnostem, šarvátkám, k neuposlechnutí příkazu rozhodčího, opuštění hřiště
některým z družstev, k inzultaci nebo k pokusu o inzultaci, první rozhodčí, případně jediný přítomný
rozhodčí, ve všech těchto případech má právo ukončit utkání. Předčasné ukončení utkání uvede
rozhodčí do zápisu o utkání s udáním důvodu svého rozhodnutí. Zápis o utkání uzavře spolu s tímto
sdělením mimo prostor hřiště a zašle do 48 hodin po předčasně ukončeném utkání spolu s písemnou
zprávou řídícímu orgánu. Písemné vyjádření do 48 hodin zasílá řídícímu orgánu i komisař, byl-li k utkání
delegován. O výsledku předčasně ukončeného utkání i o dalších hracích důsledcích bude rozhodnuto
podle basketbalových řádů řídícím, eventuálně též disciplinárním orgánem.

Soutěžní řád – čl. 35 odst. 3- Práva a povinnosti rozhodčích
Při vyloučení hráče či trenéra, asistenta trenéra či osob doprovázejících družstvo:
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a) Je první rozhodčí povinen přesně kvalifikovat a do zápisu popsat přestupek a zároveň do
zápisu uvést, zda je vyloučení dostatečným trestem nebo zda trvá na zahájení disciplinárního
řízení
b) žádá-li první rozhodčí o zahájení disciplinárního řízení, sdělí všichni rozhodčí, kteří utkání řídili
(doporučeným dopisem nebo el. poštou), své vyjádření o okolnostech případu nejbližší
pracovní den po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašlou oběma klubům.
6) Při udělení technické chyby (dále jen TCH), rozhodčí poznamenají do zápisu o utkání za co byla
udělena. Nepřipisují v žádném případě, že se jedná o dostatečný trest!!!
7) Při udělení diskvalifikující chyby (dále jen DCH), rozhodčí poznamenají do zápisu o utkání za co byla
udělena a zda se jedná o dostatečný trest nebo zda žádají o potrestání.
8) Při udělení TCH na lavičku nebo trenérovi oznámit zapisovateli komu byla TCH udělena. TCH trenéra
za jeho osobní nesportovní chování se v zápise označí písmenem „C“, ostatní TCH na lavičku
písmenem „B“.
9) DCH se uděluje za výrazné nesportovní chování hráče, náhradníka, trenéra, asistenta trenéra nebo
doprovázejících osob. Označuje se písmenem „D“. Trenér bude také diskvalifikován, když:
a. se dopustí 2 TCH („C“) za své nesportovní chování,
b. je potrestán 3 TCH jako výsledek nesportovního chování lavičky („B“) nebo kombinací 3 TCH,
z nichž jedna je udělena jeho osobě („C“). Trenéra nelze diskvalifikovat za 2 TCH „B“ !!!
Připomínáme rozhodčím aby:
a) před utkáním důsledně zkontrolovali, zda trenéři družstev uvedení v zápise jsou
skutečně přítomni při utkání !!! Podle licenčního průkazu poznamenejte na zápis
jakou má trenér kvalifikaci (před jméno v zápise).
b) před vhozením rozskoku provedli kontrolu, zda zapisovatel označil v zápise kroužkem
hráče základní sestavy.

Soutěžní řád - Čl. 15 Soupisky
5) Soupiska se předkládá rozhodčím před zahájením utkání ke kontrole. Její nepředložení
není důvodem k nesehrání utkání, rozhodčí toto poznamenají do zápisu o utkání.
6) Není-li hráč uveden na soupisce družstva, nesmí k utkání nastoupit.

Soutěžní řád - Čl. 16 Náležitosti jednotlivce
1) Náležitostmi jednotlivce jsou licence hráče a licence trenéra.
2) Licence hráče se předkládají komisaři (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. Pro NBL a ŽBL může být řídícím orgánem v Rozpise soutěže upraven postup
kontroly licencí odlišně.
3) Licenci hráče nelze nahradit jiným dokladem. Výjimku tvoří případ, kdy se dostaví bez hráčských
licencí celé družstvo. Přitom se postupuje takto:
a) okolnost, že družstvo se dostavilo k utkání bez licencí hráčů, uvede rozhodčí na zápis o utkání.
Trenér a kapitán tohoto družstva jsou povinni vyhotovit a podepsat písemné prohlášení, že
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všichni hráči jsou členy družstva, mají platnou licenci hráče, nejsou v trestu a není proti nim
vedeno disciplinární řízení. S touto skutečností seznámí rozhodčí před zahájením utkání
trenéra a kapitána druhého družstva
b) na žádost kapitána druhého družstva provede rozhodčí identifikaci jednotlivých hráčů za účasti
kapitána druhého družstva. Identifikace se provede na základě předložení občanského průkazu,
pasu, služebního nebo řidičského průkazu. Jiný dokument se nepřipouští. V tom případě
rozhodčí na zadní straně zápisu uvede seznam hráčů uvedených v zápise o utkání s rodnými
čísly, event. datem narození. Bude-li zjištěno, že licence nebyly předloženy z důvodů
neplatnosti, bude družstvo potrestáno hracími a disciplinárními důsledky. U žactva identifikace
odpadá, utkání se odehraje a o uznání výsledku dosaženého na hřišti rozhodne řídící orgán.
c) v případě provádění identifikace mohou nastoupit pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle
předchozího ustanovení.

Za VV ČABR ovč
Petr Hruša
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