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1 Řádné semináře 
1. Pro všechny kategorie rozhodčích povinný předsezónní. 
2. Pro rozhodčí NBL a pro neúspěšné či nepřítomné na předsezónním 

semináři povinný zimní.  

1.1 Omluvy z řádných seminářů 
1. Delegace FIBA. 
2. Imobilní zranění či nemoc, která brání osobní účasti na semináři. 
3. Jiné závažné důvody (oprávněnost určí VV ČABR). 

Rozhodčí, který se nezúčastní předsezónního semináře a který bude řádně 
omluven, může být podmínečně zařazen mezi rozhodčí k řízení utkání 
republikových soutěží ČBF, pokud splní testy při náhradním plnění testů a uhradí 
předepsané platby (licenční poplatek, poplatek za seminář, poplatek za 
podmínečné zařazení k řízení utkání) následovně. 

1. Poplatek za náhradní absolvování testů pro rozhodčí nepřítomné na řádném 
semináři bude shodný s výší poplatků za řádný předsezónní seminář (licenční 
poplatek + poplatek za seminář). 

2. Poplatek za podmínečné zařazení mezi rozhodčí k řízení utkání 
republikových soutěží ČBF je stanoven ve výši dvojnásobku odměny za 
nejvyšší soutěž, kterou je rozhodčí v dané sezóně oprávněn řídit. Rozhodčí se 
následně musí zúčastnit zimního semináře NBL, jinak nebude řídit utkání ve 
zbývající části sezóny.    

V případě konání předsezónního semináře ve více termínech se rozhodčí může 
zúčastnit jiného termínu než toho, který je určen pro skupinu, do které je zařazen. 
Poplatek za účast v jiném termínu je stanoven ve výši dvojnásobku nejvyšší 
odměny, kterou je rozhodčí v dané sezóně oprávněn řídit. 

Rozhodčí, u něhož důvodem neúčasti na řádném semináři nebo účast v jiném 
termínu bude delegace FIBA či ČBF (po schválení ze strany VV), není povinen 
hradit poplatek za podmínečné zařazení mezi rozhodčí k řízení utkání 
republikových soutěží ČBF nebo poplatek za účast v jiném termínu. 

1.2 Volba při fyzickém testu 
Pokud má rozhodčí před zahájením fyzického testu potíže, které mu 

neumožňují jeho úspěšné absolvování, lze fyzický test na jeho vlastní písemnou 

žádost (např. emailem) odložit na náhradní plnění testů, a to bez sankce. 
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1.3 Absolvování 
1. Úspěšné - splnění jak písemného pravidlového testu, tak i fyzického testu. 
2. Odložené – splnění písemného pravidlového testu na řádném semináři a 

odložení fyzického testu na náhradní plnění testů.  
3. Neúspěšné – nesplnění písemného pravidlového testu nebo nesplnění 

fyzického testu (trest bude stanoven dle DŘ ČABR). 

• Neúspěšné absolvování rozhodčích NBL na zimním semináři – nepokračují 
v dané sezóně v rozhodování NBL, avšak mají-li úspěšně absolvován 
předsezónní seminář, tak mohou rozhodovat zbývající soutěže. Mohou se 
zúčastnit náhradního plnění testů, pokud již v dané sezóně neabsolvovali 
jiné opravné plnění testů. 

• Rozhodčí kategorie 1 a 2, pokud nesplní fyzický test pro tuto kategorii, ale 
vzhledem k věku má pro kategorie 3 stanoveny nižší limity, může, v případě 
splnění nižších limitů, řídit zápasy nižších soutěží, a to bez sankce. 

2 Náhradní a opravné plnění testů  
1. Náhradní pro rozhodčí omluvené z řádných seminářů. 
2. Náhradní pro rozhodčí, kteří odložili fyzický test z řádného semináře. 
3. Opravné pro neúspěšné rozhodčí z řádných seminářů. Každý rozhodčí smí 

využít opravného plnění testů pouze 1x v sezóně. 
4. Náhradního či opravného plnění testů se rozhodčí účastní na vlastní 

náklady. 

2.1 Absolvování: 
1. Úspěšné – splnění jak písemného pravidlového testu, tak i fyzického testu, 

případně pouze nesplněného z řádného semináře. 
2. Neúspěšné – nesplnění písemného pravidlového testu nebo nesplnění 

fyzického testu (vynechává část sezóny až do úspěšného splnění na dalším 
semináři). 

• Neúspěšné absolvování rozhodčích NBL na zimním semináři – nerozhodují 
NBL, avšak mají-li úspěšně absolvován předsezónní seminář, tak mohou 
rozhodovat zbývající soutěže. 

• Rozhodčí kategorie 1 a 2, pokud nesplní fyzický test pro tuto kategorii, ale 
vzhledem k věku má pro kategorie 3 stanoveny nižší limity, může v případě 
splnění nižších limitů řídit zápasy nižších soutěží, a to bez sankce. 
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3 Opakované neúspěšné plnění testů 
1. Pokud rozhodčí kategorie 1 nebo 2 v průběhu posledních 27 měsíců třikrát 

neúspěšně absolvuje jakýkoli test na semináři či náhradním / opravném 
plnění testů, automaticky bude přeřazen o kategorii níže. 
 

 

 


