
POKYN VV ČABR - ZÁSADY OMLUV Z DELEGACÍ 
 

I. Omluvy nejmén ě 14 dnů před datem utkání emailem na adresu: 
cabr.omluvy@cbf.cz 

 
 

II. Omluvy v týdnu před hracím víkendem (tj. pondělí - pátek) vždy na mobilní telefon delega čního 
pracovníka: Ing. M. Ku čera  773 132 527  (k dispozici do 21 hodin) a zárov eň zaslat na email 
uvedený v bodu I.  

 
III. V emailu musí být kopie údajů o zápase ze stránky delegací na webu ČABR, pokud je již vydána např.: 

 
 

kategorie: mladší žákyně U14; soutěž: žákovská liga; fáze: základní skupina C 

238. BK Frýdek-Místek-SBŠ Ostrava  

Hala: SH SPŠ Frýdek-Místek, 28. října 939, Frýdek-Místek 73802 

datum: 23. 10. 2015; čas: 17:00 

rozhodčí: 
 

IV. Pokud rozhodčí neobdrží řádnou delegaci, stává se automaticky náhradníkem a musí byt připraven 
na náhradní delegaci, pokud si daný termín řádně nevyblokoval. 

 
V. Náhradní delegace se provádí operativně, objeví se na vašich stránkách ihned, jakmile je zadána 

do systému. 
 

VI. Rozhodčí má povinnost sledovat stránky ČABR pro případné náhradní delegace do čtvrtka do  
24:00 h . Tyto delegace nejsou nijak dále avizovány. 

 
VII. Od pátku jsou náhradní delegace vyřizovány osobně (telefonicky) delegačním pracovníkem. 

 
VIII. Rozhodčí má možnost využít v každé polovin ě sezóny tři dlouhodobé blokace hracího termínu, a 

to nejpozd ěji 14 dní před hracím termínem. 
 

IX. Dále se může rozhodčí dvakrát b ěhem sezóny omluvit v kratší době před hracím termínem. 
Delegační pracovník má povinnost oznámit překročení počtu omluv disciplinárnímu orgánu ČABR. 

 
X. Celkem má tedy rozhodčí možnost v rámci každého soutěžního ročníku na 8 volných hracích 

termínů. 
 

XI.     Za pozdní omluvu se považuje omluva provedená po  vydání delegací na  webu  ČBF  a  
omluvy provedené mimo výše uvedené zásady. Pozdní omluvy budou oznamovány disciplinárnímu 
orgánu ČABR. 

 
 

XII.     Za nadlimitní omluvu se považuje omluva provedená dle platných zásad pro omluvu dle bodu 1 a 
2, která přesahuje daný počet omluv dle těchto zásad a je porušením tohoto pokynu VV ČABR. 

 Rozhodčí má možnost v dostatečném předstihu písemně požádat prostřednictvím delegačního 
úseku o prominutí tohoto porušení u VV ČABR. 


