
 
 
 

Rozdělení skupin rozhodčích ČABR od sezóny 2016 – 2017 
 

Skupina 1:  rozhodčí řídící utkání Kooperativa NBL 
Skupina 2:  rozhodčí řídící utkání ŽBL, 1. ligy mužů a extraligy U 19 juniorů 
Skupina 3:  rozhodčí řídící utkání všech zbývajících soutěží ČBF 

 
I. Přechod na nové rozdělení skupin:  

Po skončení sezóny 2015/2016 budou provedeny postupy a sestupy mezi dosavadními 
skupinami dle zásad pro postupy a sestupy po sezóně 2015/2016 a následně dojde 
k rozdělení rozhodčích do nových skupin. (sk. 1 – stejný počet rozhodčích jako dosud, sk. 2 – 
rozhodčí nynějších skupin 2 + 3 + potřebný počet rozhodčích ze skupiny 4, který bude 
stanoven VV ČABR podle předpokládaného počtu zápasů v soutěžích v nové skupině 2).  
 

II. Hodnocení rozhodčích: 
Pro skupinu 1 zůstane zachován současný systém hodnocení (supervizoři); skupina 2  - 
hodnocení pouze od komisařů; skupina 3 – zachování současného stavu, tzn. hodnocení od 
klubů. Žebříčky ve skupině 1 a 2 pro postup i sestup budou vytvořeny po skončení základních 
částí soutěží v těchto skupinách. Žebříčky ve skupině 3 budou vytvořeny po dohrání všech 
soutěží (kromě MČR a kvalifikací na následující sezónu) 
 

III.  Minimální počet odřízených utkání pro nárok na postup 
Skupina 2 – 15 
Skupina 3 – 30  
 

IV. Postupy a sestupy po sezóně 2016/2017 a dále: 
 

Skupina 1 
- sestupuje poslední rozhodčí dle žebříčku 
- druhý a třetí rozhodčí od konce žebříčku absolvuje baráž. Baráže se spolu s nimi zúčastní první 

a druhý rozhodčí dle pořadí ze skupiny 2 a nejméně dva rozhodčí na divokou kartu udělenou 
VV ČABR. 
 

Skupina 2 
- první a druhý v pořadí dle žebříčku se zúčastní baráže o skupinu 1 
- sestupuje osm posledních dle konečného žebříčku 
- pokud u kteréhokoliv rozhodčího s právem na baráž bude překročen věkový limit, vztahují se 

uvedená pravidla pro postup na dalšího rozhodčího dle pořadí v žebříčku. 
 

Skupina 3 
- postupují první 3 rozhodčí dle pořadí v žebříčku a 5 rozhodčích na základě předložených 

divokých karet z oblastí schválených rozhodnutím VV ČABR 
- pokud u kteréhokoliv rozhodčího s právem na přímý postup do skupiny 2 bude překročen 

věkový limit, vztahují se uvedená pravidla pro postup na dalšího rozhodčího dle pořadí 
v žebříčku 

        
Pro rozhodčí, kteří postoupí přímo do skupiny 2 (nikoli však na základě divokých karet), platí 
jednoroční ochranná lhůta proti sestupu. Tato ochranná lhůta se ale vztahuje pouze na první 
postup. 

 



V. Věkové limity pro postupy: 
- ze skupiny 2 do skupiny 1: do 40 let včetně (tzn., že uvedeného věku musí rozhodčí, 

kterého se postup týká, dosáhnout nejpozději do konce sezóny, po jejímž skončení by měl 
postupovat, tj. nejpozději do 31. 8. příslušného roku) 

- ze skupiny 3 do skupiny 2: bez věkového omezení 
   

VI. Věková hranice pro účast ve skupinách: 
- pro skupiny 1 a 2 platí věková hranice 53 let, ve skupině 3 – bez věkového limitu. 
- Rozhodujícím datem je 31. 8. daného roku. 

 
 

V případě změn systémů soutěží či jakýchkoli nejasností ve věci postupů a sestupů mezi 
kterýmikoliv skupinami náleží výklad a konečné rozhodnutí VV ČABR. 

 


