Rozhodnutie ŠTK Interligy
Č. 8 – Neúčasť rozhodcu na stretnutí Interligy
V súťažnom ročníku 2019-2020 sa začali množiť stretnutia, ktoré neriadil rozhodca. V zápisoch
o stretnutí neboli uvedené žiadne skutočnosti, prečo nebol prítomný rozhodca stretnutia. V ISO a ani
súťažnom poriadku Interligy nie je uvažované z neúčasťou rozhodcu na stretnutí. Z uvedeného
dôvodu je vydané nasledovné rozhodnutie.

Ak sa delegovaný rozhodca nemôže zúčastniť, musí neodkladne s časovým predstihom
informovať domáci klub, ktorý je povinný zabezpečiť náhradného rozhodcu cez predsedu komisie
rozhodcov príslušného zväzu alebo cez členov ŠTK Interligy. Ak sa nepodarí zabezpečiť náhradného
rozhodcu, stretnutie bude odohrané bez rozhodcu a vtedy stretnutie riadia vedúci družstiev. Táto
skutočnosť musí byť uvedená v Zápise o stretnutí (na stránke https://admin.vysledky.kolky.sk/ v zozname
rozhodcov vybrať vedúci družstiev a túto skutočnosť uviesť v záložke Detaily v kolónke Rôzne a kliknúť sa modré
políčko Uložiť) s popisom udalostí ako došlo k nedostaveniu sa rozhodcu na riadenie stretnutia.

Za odohrané stretnutie bez rozhodcu zaplatí domáci klub príslušnému členskému zväzu
poplatok vo výške odmeny, ktorú by delegovanému rozhodcovi vyplatil v súlade s čl. 15 ods. (1)
Súťažného poriadku. Kópiu dokladu o zaplatení (skenovú kópiu alebo fotografiu dokladu o zaplatení
alebo doklad o zaplatení z internetbankingu alebo smartbankingu) pošle vedúcemu súťaže a
predsedovi ŠTK Interligy.

Riadenie stretnutia vedúcimi družstiev
V prípade, že nedostaví delegovaný alebo náhradný rozhodca po uplynutí 15 minút od
stanoveného začiatku stretnutia, prevezmú riadenie stretnutia vedúci družstiev.
Vedúci družstiev preberajú práva a povinnosti rozhodcu.
Ak odmietne niektoré družstvo nastúpiť na stretnutie, ktoré majú riadiť vedúci družstiev
prehráva kontumačne.
Vedúci domáceho družstva predloží zostavu domáceho družstva vedúcemu hosťujúceho
družstva a následne vedúci hosťujúceho družstva predloží zostavu hosťujúceho družstva vedúcemu
domáceho družstva.

Povinnosťou vedúceho domáceho družstva je uskutočniť nástup družstiev pred aj po skončení
stretnutia tak, ako to vykonáva rozhodca. Vedúci domáceho družstva predstaví hráčov na
jednotlivých dráhach a po skončení hry vyhlási výsledky, ktoré hráči dosiahli.
Na štvordráhe (resp. šesťdráhe) riadi stretnutie na dráhach č. l–2 (l–2–3) vedúci domáceho
družstva, na dráhach č. 3–4 (4–5–6) vedúci hosťujúceho družstva.
Vedúci domáceho družstva zabezpečí vyplnenie zápisu o stretnutí. Obaja vedúci ho
skontrolujú a podpíšu, prevzatie riadenia stretnutia zaznamenajú v zápise o stretnutí.
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