Metodika delegací rozhodčích na ligové soutěže ČNS
Dlouhodobé soutěže:
Nasazení rozhodčích / počet / licence
Soutěž

Extraliga
1. liga
2. liga
DL
1. liga ženy

rozhodčí
licence

"C"

zákl.část /
počet
jiný kraj / 2
kraj / 2

"C" nebo "D"

semifinále
semifinále
finále
finále
play-off / počet play-out / počet play-off / počet play-out / počet
jiný kraj / 2
jiný kraj / 2
jiný kraj / 2
jiný kraj / 2
kraj / 2
kraj / 2
jiný kraj / 2 / "C"

kraj / 1

KR může ve výjimečných odůvodněných případech delegovat na utkání rozhodčí z daného kraje nebo s nižším stupněm
licence, než je pro příslušné utkání požadována.
Na utkání nadstavbové části (play-off, play-out) jsou delegovány pro výkon činnosti rozhodčího příslušného utkání či zápasu
osoby, nemající přímou vazbu na účastnický oddíl ani žádného hráče utkání či zápasu.
Přímou vazbou se pro tyto účely rozumí:
a) blízký rodinný příslušník hráče (otec-matka, syn-dcera, bratr-sestra, manžel-manželka)
b) funkcionář účastnického oddílu (člen nejvyššího orgánu oddílu nebo klubu, vedoucí
nebo trenér některého družstva oddílu nebo klubu)
c) hráč účastnického družstva (hráč uvedený na soupisce účastnického družstva)
Rozhodčí nesmí být delegován k řízení utkání soutěže, ve které nastupuje jako hráč, případně v ní figuruje družstvo,
na které má rozhodčí nepřípustnou vazbu.
Komise rozhodčích může ve výjimečných případech (např. nedostatek kvalifikovaných rozhodčích pro příslušné utkání
nebo zápas) výše uvedené neuplatnit, s výjimkou blízkých rodinných příslušníků některého hráče účastníka.
Rozhodčí budou delegováni vždy jen na jedno utkání v jednom dni. Pouze ve výjimečných případech Komise rozhodčích
přistoupí k nasazení rozhodčích jak na dopolední tak odpolední utkání v jednom dni, ovšem po zvážení všech možných rizik
(začátky utkání, vzdálenost míst, vliv počasí, atd.).
Rozhodčí delegovaní na základní část dlouhodobých soutěží budou zveřejněni na www stránkách ČNS před začátkem
soutěží a na nadstavbovou část průběžně.
Nasazování rozhodčích na zápasy dle oblastí a krajů:

Praha a Středočeský kraj - I. Škoda
Plzeňský a Jihočeský - V. Pavlík
Severní Čechy a Vysočina - V. Bartovský
Karlovarský a Morava - J. Dutka
Extraliga - všichni členové KR
Jednorázové soutěže - O. Pachman

Jednorázové soutěže:
Soutěž

Počet rozhodčích na zápas v zákl. skupinách
mladší žáci

starší žáci

1

1

jednotlivci
dvojice
trojice

2

dorost

muži

2

2

ženy

1

2

2

Počet rozhodčích dle počtu hřišť
Soutěž

mladší žáci

starší žáci

muži

dorost

ženy

2 hřiště 3 hřiště 2 hřiště 3 hřiště 2 hřiště 3 hřiště 2 hřiště 3 hřiště 2 hřiště 3 hřiště

jednotlivci
dvojice
trojice

3
6

4
8

3
6

4
8

6

8

6

8

4

6

6

8

Rozhodčí budou delegováni převážně z kraje, ve kterém se akce koná, popř. budou doplněni rozhodčími z jiného kraje.
Nasazování rozhodčích do jednotlivých zápasů na těchto akcích je v kompetenci pověřeného vedoucího rozhodčího.
Min. od semifinálových utkání rozhodují vždy 2 rozhodčí.

Kvalifikace
Na kvalifikace o 2. ligu deleguje rozhodčí KR ČNS - rozhodčí ze stejného kraje (dle možností) dle pořadatele příslušné KNS.

