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Odměna rozhodčích za zápas
Za každý řádně odřízený zápas České baseballové asociace náleží rozhodčímu odměna, dle stanoveného
sazebníku odměn. Odměna je vyplácena formou převodu z účtu ČBA, vždy dle předem stanovených
termínů, minimálně však dvakrát za sezonu (obvykle v červnu a po ukončení sezony). Výplata odměn
je závislá na obdržených Zprávách o utkání a na dodání potvrzení o výši přijmu, které je vždy rozhodčím
elektronicky rozesíláno ve výplatním termínu spolu s rozpisem celkových odměn. Tento způsob výplat
je zvolen pro všechny celostátní soutěže, pokud nebude stanoveno jinak.
V ostatních případech rozhodčí vyplácí vždy domácí družstvo v hotovosti do 30 minut po skončení
utkání. U turnajů pořádaných ČBA vyplácí odměnu osoba k tomu pověřená, většinou se jedná
o komisaře turnaje (pokud nebude uvedenou jinak). Výplaty odměn za regionální soutěže se řídí
předpisy příslušného regionálního pracoviště, odměny za turnaje pořádané mimo soutěže/turnaje ČBA
jsou stanoveny jejím pořadatelem. Vždy si nastudujte příslušné informace k daným zápasům nebo
turnajům!
Výše stanovené odměny náleží rozhodčím, kteří mají platnou licenci rozhodčího České baseballové
asociace. V případě, že je zápas odřízen rozhodčím bez platné licence, bude mu náležet 50% z uvedené
odměny.
Konkrétní výše odměny každého rozhodčího je závislá na získaném kreditu. Kredit se rovná procentuální
hodnotě celkové odměny uvedené v následující tabulce. Výše kreditu je ovlivněna dosaženou licencí,
za kterou je většinový podíl kreditů. Další kredit je možné získat za splnění dalších podmínek
(např. absolvování školení nebo testů, účast na mládežnických turnajích, regionálních soutěžích
mládeže, apod.) Maximální výše kreditu může dosáhnout 100%. Komise rozhodčích před každou
sezonou vydá soupis akcí a činnosti, za které bude možné dohromady získat minimálně 20 kreditů.
Detailní popis kreditního systému a vypsané akce za kredity pro rok 2018 budou ve zvláštním
dokumentu, který lze nalézt na stránkách asociace v sekci Rozhodčí.
Sazebník odměn pro zápasy pod Českou baseballovou asociací 2018:
(Odměny stanovené pro mládežnické poháry a MČR jsou maximální a mohou být případně poníženy
z rozhodnutí STK vzhledem k délce zápasu. Pokud dojde k úpravě nebo změně odměn, bude k tomu
vystaven zvláštní předpis. Nastuduj si vždy předpis k jednotlivým turnajům.)

2018

1 rozhodčí
UIC

2 rozhodčí
UIC / U1

3 rozhodčí
UIC / U1 / U3

4 rozhodčí
UIC / U1 / U2 / U3

Czech Series / Wild Card
Extraliga NoT
Extraliga
Extraliga NoU
1.liga
Nadstavba 1.ligy
ČBP s účastí EXL
ČBP
Extraliga U21
Pohár U18
Pohár U15
Pohár U13
Pohár U11
Pohár U10, U9, U8, U7
MČR U18
MČR U15
MČR U13
MČR U11
MČR U9

4000,2600,2100,1600,1600,1600,2100,1600,1600,1600,1000,700,700,200,1600,1000,700,700,200,-

2200,- / 1800,1400,- / 1200,1100,- / 1000,900,- / 700,900,- / 700,900,- / 700,1100,- / 1000,900,- / 700,900,- / 700,900,- / 700,600,- / 400,400,- / 300,400,- / 300,900,- / 700,600,- / 400,400,- / 300,400,- / 300,-

2000,- / 1000,- / 1000,1200,- / 700,- / 700,1100,- / 500,- / 500,800,- / 400,- / 400,800,- / 400,- / 400,800,- / 400,- / 400,1100,- / 500,- / 500,800,- / 400,- / 400,800,- / 400,- / 400,800,- / 400,-/ 400,800,- / 400,- / 400,-

1600,- / 800,- / 800,- / 800,1100,- / 500,- / 500,- / 500,900,- / 400,- / 400,- / 400,900,- / 400,- / 400,- / 400,-
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