
 

Pokyn k řízení neligových utkání 

(verze 01-2019, platnost od 1.9.2019 do odvolání) 

 

 Od sezóny 2019/20 dochází ke změně podmínek při řízení neligových soutěží a turnajů konaných 

na území našeho regionu rozhodčími s licencí ČF (regionálními i celostátními). 

 

 Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na školení a další vzdělávání rozhodčích, které musí být 

hrazeny nejen z rozpočtu našeho regionálního ČF a samotnými rozhodčími, ale zejm. také oddíly 

startující v soutěžích ČF (formou poplatků za nesplnění povinnosti mít vyškolené rozhodčí), rozhodla 

Komise rozhodčích na svém jednání o tom, že od sezóny 2013/14 se budou na těchto nákladech podílet 

i pořadatelé neligových turnajů či soutěží, kteří budou využívat služeb rozhodčí s licencí ČF. 

 

 Od sezóny 2019/20 je výše příspěvku stanovena na 200,- Kč / 1 den / 1 rozhodčího. Pořadatel je 

povinen částku uhradit bezhotovostně na základě faktury vydané ČF nejpozději 3 dny před konáním 

daného turnaje. Rozhodčí je povinen svou účast na jakémkoliv neligovém turnaji či soutěži 

předem oznámit Komisi rozhodčích (v případě, že není na tento turnaj přímo Komisí rozhodčích 

nominován) a ujistit se, že pořadatel poplatek uhradil. 

 

 Toto opatření platí vždy pouze v průběhu ligové sezóny, tj. od 10. září do 10. května daného 

roku. Na turnaje konané od 11.5. do 9.9. se nevztahuje a letní turnaje tak mohou rozhodčí řídit bez 

omezení. Zároveň se tento předpis nevztahuje na školní turnaje konané ve všední dny. 

  

 Od sezóny 2015/16 se nově stanovuje, že požaduje-li pořadatel neligového turnaje, aby 

nominaci rozhodčích na tento neligový turnaj provedl sekretariát ČF HKaPA, je povinen rozhodčím 

nabídnout minimálně následující podmínky (aktualizovaná výše od sezóny 2019/20 odvozená od nárůstu  

odměn rozhodčích v ligových soutěžích): 
 

 a) v kategoriích muži až dorostenci 

  - v systému 5+1 hráčů pískají 2 rozhodčí, v systémech 3+1 a 4+1 může pouze jeden 

  - odměna min. 200,- Kč / rozhodčího / hodinu pískání 

  - odměna min. 140,- Kč / rozhodčího / hodinu času stráveného na turnaji  

    (od začátku prvního utkání do konce posledního utkání, které rozhodčí na turnaji řídí) 

  - proplacení cestovného při použití auta ve výši 4,- Kč / km 
 

 a) v kategoriích starší žáci až přípravky 

  - v systému 5+1 hráčů pískají 2 rozhodčí, v systémech 3+1 a 4+1 může pouze jeden 

  - odměna min. 180,- Kč / rozhodčího / hodinu pískání 

  - odměna min. 120,- Kč / rozhodčího / hodinu času stráveného na turnaji 

    (od začátku prvního utkání do konce posledního utkání, které rozhodčí na turnaji řídí) 

  - proplacení cestovného při použití auta ve výši 4,- Kč / km 

 

 Dodržování výše uvedených pokynů bude kontrolováno delegáty a členy Komise rozhodčích ČF 

HKaPA. Rozhodčí, kteří nebudou reflektovat toto ustanovení, budou již při prvním prohřešku 

potrestáni výrazným finančním postihem nebo snížením listiny rozhodčího.  



 

 

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.  

 

Ing. Aleš Jansa 

supervizor rozhodčích regionu IV  
 

+420 603 459 274 

jansa@ceskyflorbal.cz 

  

 


