
ČESKÁ   BASKETBALOVÁ   FEDERACE 
Česká asociace basketbalových rozhodčích 

 
 

Volební  řád 
 

/ pro volbu předsedy ČABR na VH České asociace basketbalových rozhodčích 
konané dne 29. srpna 2015 v Nymburku / 

 
 
 

Čl. I. 
 

1) VH ČABR volí předsedu ČABR a předsedu DOK na další volební období. 
2) Rozhodčí zařazení k řízení soutěže Kooperativa NBL a ŽBL volí svého zástupce ve 

výkonném výboru ČABR. 
3) Rozhodčí zařazení k řízení celorepublikových soutěží ČBF, vyjma soutěže 

Kooperativa NBL a ŽBL, volí svého zástupce ve výkonném výboru ČABR. 
4) Prostřednictvím předsedy valné hromady předkládá VV ČABR kandidáty na funkci 

prezidenta ČABR a předsedu DOK. 
5) Do funkce prezidenta ČABR mohou být voleni tito kandidáti: 

◦ jejich kandidatura byla zaregistrována na VV ČABR nejpozději dne 5. srpna 
2015 

◦ vyjádřili se svoji kandidaturou souhlas 

◦ V souladu s ust. čl. 41 Statutu ČABR nemůže být předsedou DOK zvolen 
kandidát, který je zařazen ve sboru rozhodčích pro řízení republikových 
soutěží ČBF. 

6) Oprávněni volit jsou všichni rozhodčí, kteří jsou oprávněnými držiteli licence 
rozhodčího I. třídy, případně II. třídy s udělenou výjimkou pro řízení 
celorepublikových soutěží řízených ČBF, řádně vyplní přihlášku k řízení utkání pro 
sezónu 2015/2016 na webových stránkách ČABR, zúčastní se předsezónního 
semináře, uhradili stanovený licenční poplatek za sezónu 2015/2016, mají uhrazeny 
veškeré splatné závazky vůči ČABR, případně ČBF a jsou členy regionální organizace 
ČABR. Oprávněni volit jsou také členové celorepublikového VV ČABR, předseda a 
členové DOK a řádně navržení kandidáti na funkci předsedy ČABR a předsedy DOK. 

 
 

Čl. II. 
 

1) Volba předsedy ČABR se uskuteční tajnou volbou. Delegát zakroužkuje na volebním 
lístku číslo kandidáta, jehož volí. Pokud bude hlasovací lístek upravený jiným 
způsobem, stává se neplatným 

2) Kandidát, který nebude zvolen do funkce prezidenta ČABR, může za splnění 
podmínky uvedené v čl. 41 Statutu ČABR kandidovat na funkci předsedy DOK, 
pokud s tím bude souhlasit. 

3) V prvním kole bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných delegátů. 

4) V případě, že v prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných delegátů, postupují do druhého kola 2 kandidáti, kteří v prvním kole 



získali největší počet hlasů přítomných delegátů. Ve druhém kole bude zvolen 
kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 

5) V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných 
delegátů, vypisuje se nové první kolo voleb. Navržení kandidáti již nejsou vázáni 
žádnou lhůtou pro podání kandidatury, musí však se svoji kandidaturou vyjádřit 
souhlas.  
 

Čl. III. 
 

1) Za zajištění zdárného průběhu voleb odpovídá volební komise, jejíž předseda po jejich 
skončení seznámí delegáty se zjištěnými výsledky. 

2) Výklad volebního řádu provádí pracovní předsednictvo. Pokud nastane situace, která 
není tímto volebním řádem upravena, navrhne pracovní předsednictvo VH ČABR ke 
schválení nový postup.  

 
 
V Praze, dne 6. srpna 2015 
 

Petr Vrážel 
                                                                                  předseda ČABR 

 
 


