
 ČESKÁ ASOCIACE BASKETBALOVÝCH ROZHODČÍCH 
OBLAST VÝCHODNÍ ČECHY 

 

 

 

Disciplinární řád ČABR OVČ 
 

Všeobecná pravidla 
 

1) Přehled provinění je rozdělen do 5 základních skupin: 

a) semináře, školení, akce ČABR, dodržování směrnic a pokynu ČABR 

b) delegace, účast rozhodčích na utkáních 

c) soutěžní rád basketbalu, rozpis soutěže, směrnice, předpisy a pokyny ČBF 

d) pravidla basketbalu 

e) další možná provinění rozhodčích 

2) Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v "Přehledu", jsou provinění a přestupky posuzovány 

podle uvedeného příkladu svým charakterem a závažností nejbližším. 

3) Disciplinární tresty jsou vydávány na základě zprávy pro STK, v případě porušení zásad omluv ihned. 

4) Veškerá disciplinární řízení, pokud DK nevyhodnotí jinak, jsou řešeny ve zkráceném řízení, tj. bez svolání 

účastníků k přímému projednání. 

5) Disciplinární tresty jsou zasílány pouze na e-mail uvedený rozhodčím v přihlášce. 

6) Lhůta pro náležitosti na základě disciplinárního trestu počíná běžet dnem odeslání trestu do eml schránky, 

rozhodný je termín uvedený ve složce „odeslaná pošta“. 

7) Lhůta na vyřízení je 8 dnů. 

8) Pokud do výše uvedené doby není rozhodčím dostáno náležitostem, bude rozhodčímu zastavena činnost. 

9) Při platbě je nutno jako variabilní symbol uvádět číslo Disciplinárního rozhodnutí. 

 po provedení platby zaslat potvrzení na eml: dk.ovc@seznam.cz  

 

Přehled nejběžnějších provinění a trestů – ČABR OVČ 
 

1. Provinění z oblasti seminářů, školení, akcí, směrnic a předpisů ČABR OVČ 

 

1.1 Nepřítomnost na povinných seminářích bez omluvy vyřazení z delegací na sezónu   

1.2 Pozdní příjezd, předčasný odjezd bez souhlasu VV ČABR  150 Kč 

1.3 Nedodržení disciplíny na akcích ČABR  100 Kč 

1.4 Nedodržení směrnic a pokynů ČABR  150 Kč 

1.5 Pozdní zaslání materiálu a peněžitých plnění dle pokynů VV ČABR  100 Kč 

1.6 Nesplnění podmínek na semináři   150 Kč 

 

2. Provinění z oblasti delegace a účasti na utkáních ČABR OVČ 

 

2.1 Nedostavení se k utkání bez omluvy  300 Kč 

2.2 Pozdní příchod k utkání z vlastní viny  200 Kč 

2.3 Řízení utkání v nepředepsaném oděvu  100 Kč 

2.4 Pozdní zaslání omluvy z delegace (po jejím vydání) 100 Kč 

2.5 Nesprávné vyúčtování ve svůj prospěch  300 Kč 
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3. Provinění z oblasti SŘB, rozpisů, předpisů a pokynů ČBF OVČ 

 

3.1.a Chybné či nedostatečné vyplnění zápisu bez vlivu na výsledek utkání 100 Kč 

3.1.b Chybné či nedostatečné vyplnění zápisu s vlivem na výsledek utkání 300 Kč 

3.2 Nesportovní chování k jiným osobám v průběhu utkání i po utkání až do výše 1.000 Kč 

3.3 Neoprávněné posuzování a kritizování výkonu jiných rozhodčích až do výše 1.000 Kč 

3.4 Nedostatečné popsání TCH či DCH 100 Kč 

3.5 Nedbalá kontrola náležitostí hráčů, trenérů, asistentů trenérů 200 Kč 

3.6 Nedbalá kontrola technického vybavení a zařízení 100 Kč 

3.7 Zamlčování okolností průběhu utkání  1.000 Kč 

3.8 Uvádění nesprávných údajů, falešné svědectví 2.000 Kč 

 

4. Provinění z oblasti pravidel basketbalu 

 

4.1 Dle povahy porušení platných pravidel až do výše  1.000 Kč 

 

5. Poplatky za projednání disciplinárního provinění 

 

5.1 Soutěže mládeže 50 Kč 

5.2 Soutěže dospělých 100 Kč 

5.3 V případě kumulace řízení, kdy je součástí řízení kategorie mládeže i dospělých  100 Kč 

5.4 Není-li uložen trest, je správní poplatek prominut  

 

 

      Schváleno výborem ČABR ovč, dne 27.09.2017       


