PROGRAM KOMISE ROZHODČÍCH A ROZVOJ ROZHODČÍCH 2012-2014
a) Oficiální třídy rozhodčích (dle ČBA)
Rozhodcovská 4. třída (open) – od 2013:
 školí garanti KR ČBA (viz stabilizační prvky)
 doba školení je 1 DEN, praxe v tělocvičně, závěrečný test
 výstupem je průkaz rozhodčího IV. třídy, uděluje oblastní pracoviště nebo ČBA
 školení je organizováno dle požadavku oblastních pracovišť
Rozhodcovská 3. třída (open):
 školí KR ČBA
 doba školení je 2 DNY, z toho 1/2 dne praxe v tělocvičně, závěrečný test
 podmínkou udělení třídy je následná aktivní účast proškoleného při řízení zápasů v sezóně, na
začátku které proběhlo školení – odpískat minimálně 10 utkání v oblastní soutěži nebo na MR
mládeže
 výstupem je průkaz rozhodčího 3. třídy
 školení je organizováno každoročně
Rozhodcovská 2. třída (na pozvání KR):
 školí KR ČBA
 doba školení 2 DNY, praxe na hřišti (zápasy pod sledováním lektorů), závěrečný test
 podmínkou udělení třídy je následná aktivní účast proškoleného při řízení zápasů v sezóně, na
začátku které proběhlo školení – odpískat minimálně 10 utkání v EXL, ČBP
 může získat pouze vlastník 3. třídy rozhodčího s 5letou praxí
 výstupem je průkaz rozhodčího II. třídy a certifikát
 školení je organizováno jednou za dva roky (sudé roky)
Rozhodcovská 1. třída (na pozvání KR):
 Školí KR ČBA ve spolupráci s žadatelem o 1. třídu rozhodčího
 Žadatel je aktivně zapojen do školení rozhodčích III. třídy
 může získat pouze vlastník 2. třídy rozhodčího s 10letou praxí + vlastník CEB licence
 výstupem je průkaz rozhodčího I. třídy a certifikát
 školení je organizováno dle uchazečů o 1. Třídu (viz vlastník 2 rozh. třídy s 10letou praxí)
Podmínky pro snížení tříd:
 I.-III. třída – neaktivní dva roky = ponížení o jeden stupeň
b) Stabilizační projekty
 Klinika rozhodčích (každý lichý rok – 2011, 2013, 2015, …) – finančně přispívá ČBA na náklady
lektorů a pronájmů potřebných prostorů.
 Sady pro začínající rozhodčí – ČBA finančně vypomůže na základní vybavení pro začínající
rozhodčí. Rozhodčí bude smluvně podchycen s povinností odřídit počet mládežnických
turnajů bez nároku na odměnu (ČBP, MČR), tak aby se uhradila finanční výpomoc ze strany
ČBA. Cílem je jednotnost v oblékání rozhodčích a to jak na dlouhodobých soutěžích, tak i na
mládežnických turnajích.
 Mezinárodní kliniky – ČBA přispěje každoročně vybranému rozhodčímu na mezinárodní
kliniku ve výši 50% nákladů max. 10.tis.korun na základě písemného prohlášení dotyčného, že
bude aktivním účastníkem školení či kliniky v ČR v následujících 3 letech.
 Účast na evropských a mezinárodních turnajích – ČBA podporuje účast rozhodčích na
zahraničních turnajích a hradí jejich náklady na cestu dle regulí CEB a IBAF.

 Od roku 2013 3-4 oblastní garanti – který by měl na starostní oblastní a oddílové rozhodčí.
Obsazoval by, na základě požadavku Oblastních pracovišť, důležité a rizikové zápasy (play off,
postup na MČR apod.).
 Mimosezónní příprava (open) – leden až březen přípravy rozhodčích v hale (Praha, Brno).
Prioritní činnost by byla zaměřena na práci na domácí metě (strike zóna), pravidla,
mechanika. Výstupem bude pak předsezonní turnaj, kde budou rozhodčí sledováni a
hodnoceni (rozbor zápasu) lektory přípravy.

