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Licenční systém 

Cíl a princip licenčního systému 
Cílem licenčního systému je rozdělení rozhodčích ČBA podle základních kritérií, kterými jsou zejména získané 
zkušenosti (absolvovaná školení, kliniky, akademie apod.), rozsah praxe (délka aktivní činnosti, počet 
odpískaných utkání podle jednotlivých soutěží nebo turnajů) nebo schopnosti vzdělávat ostatní rozhodčí 
(lektorské aktivity). Licence jsou základním prvkem pro motivační kreditní systém (podrobněji viz níže) 
s přímou vazbou na stanovení výše odměny, což řeší dlouhodobé požadavky týmů na závislost výše odměny 
a kvalitu rozhodčího. V neposlední řadě přímo souvisí s motivací, vzdělávacím programem rozhodčích a 
podporou mládežnických kategorií baseballového hnutí. 

Základní rozdělení licencí (od nejnižší): 
 bez licence 
 Rookie 
 Basic 
 Chief (Instructor) 
 Master (Instructor) 

Rookie 
Držitel této licence je schopný samostatného rozhodování zápasů v regionech a mládežnických soutěží ČBA. 

Podmínky získání licence: 
 absolvování regionálního školení (podmínky viz níže) nebo 
 snížení licence Basic z důvodu roční neaktivity 

Registrace: 
 vydání legitimace (pouze pro nového rozhodčího) 
 zapsání do registru rozhodčích (pouze pro nového rozhodčího) 
 zaregistrování získané úrovně 

Základní kredit pro každou sezónu: 
 50 

Basic 
Držitel této licence je schopný samostatného rozhodování v regionech a mládežnických soutěží ČBA až po 
1. ligu ČBA (včetně). 

Podmínky získání licence: 
 minimálně 2 roky praxe (bez přerušení) s licencí Rookie a 
 odpískání minimálně 20 zápasů v mládežnických soutěžích ČBA během výše uvedené praxe a 
 absolvování školení pro úroveň BASIC (podmínky viz níže) nebo 
 snížení licence Chief z důvodu roční neaktivity 

Registrace: 
 zaregistrování získané úrovně 

Základní kredit pro každou sezónu: 
 60 

Chief 
Držitel této licence je schopný samostatného rozhodování v regionech a mládežnických soutěží ČBA až po 
nejvyšší ligu ČBA (play-off a finále pouze po doporučení KR ČBA). Dále je schopen vykonávat činnost lektora 
na Regionálním školení a Basic školení, to vše pod záštitou lektora s licencí Instructor. 

Podmínky získání licence: 
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 minimálně 4 roky praxe (bez přerušení) s licencí Basic a 
 odpískání minimálně 40 zápasů v celostátních soutěžích a turnajích ČBA během výše uvedené praxe 

(nezapočítává se sezóna s méně než 6 odpískaných zápasů) a 
 absolvování dvou rozhodcovských klinik ČBA nebo 
 snížení licence Master z důvodu roční neaktivity 

Registrace: 
 zaregistrování získané úrovně 
 možnost získání licence CEB, IBAF 

Základní kredit pro každou sezónu: 
 70 

Master 
Držitel této licence je schopný samostatného rozhodování v regionech a mládežnických soutěží ČBA až po 
nejvyšší ligu ČBA včetně play-off a finále. Dále je schopen vykonávat činnost lektora na Regionálním školení, 
Basic školení a rozhodcovské klinice, to vše pod záštitou lektora s licencí Instructor. 

Podmínky získání licence: 
 minimálně 2 roky praxe (bez přerušení) s licencí Chief a 
 odpískání minimálně 30 zápasů v celostátních soutěžích a turnajích ČBA během výše uvedené praxe 

(nezapočítává se sezóna s méně než 6 odpískaných zápasů) a 
 vykonávání činnosti lektora minimálně jednoho regionálního školení a jednoho Basic školení během 

výše uvedené praxe 
Registrace: 

 zaregistrování získané úrovně 
 možnost získání licence CEB, IBAF 

Základní kredit pro každou sezónu: 
 80 

Instructor 
Držitel této licence, přesněji doplňku k licencím Chief a Master, je schopen garantovat kvalitu Regionálních 
školení a Basic školení. 

Podmínky získání licence: 
 písemná žádost o přidělení licence 
 minimálně 4 roky praxe s licencí Chief nebo Master (nezapočítává se sezóna s méně než 6 

odpískaných zápasů) 
 pravidelné (roční) vykonávání činnosti lektora a 
 absolvování uznávaného mezinárodního školení a 
 schválení přidělení licence KR ČBA (která má právo licenci odebrat z důvodu neaktivity) 

Registrace: 
 zaregistrování získané úrovně 

Podmínky získání licence – souhrnně, zjednodušeně 
podmínky Rookie Basic Chief Master Instructor 
praxe s o úroveň nižší 
licencí - 2 roky 4 roky 2 roky - 

absolvování školení regionální Basic 2 kliniky  mezinárodní 
odpískaných utkání 
v době praxe - 20 40 20 - 

lektorská činnost ne ne ne ano ano 
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Motivační kreditní systém 

Cíl a princip motivačního kreditního systému 
Cílem motivačního kreditního systému je motivovat rozhodčí k jejich pravidelnému rozvoji, k podpoře 
mládežnických soutěží ČBA a regionů a také zohlednit dosavadní zkušenosti rozhodčího v odměnách za 
odpískaná utkání v soutěžích ČBA. Licence určuje základní sazbu kreditu na začátku každé sezóny, kterou 
rozhodčí může v dané sezóně zvyšovat svým vzděláváním, podporou mládežnických soutěží ČBA nebo 
vykonáváním lektorské činnosti. 

Základní kredity 
 Rookie Basic Chief Master Instructor 
základní kredit 50 60 70 80 - 

Základní kredit je výchozí hodnota kreditu na začátku každé sezóny, ke které se v průběhu dané sezóny můžou 
přičítat další bonusové kredity. 

Bonusové kredity 
Bonusový kredit je odměna za to, že se konkrétní rozhodčí zúčastní akcí zahrnutých do motivačního 
kreditního systému. KR ČBA zveřejňuje na začátku nebo během dané sezóny uznávané akce a současně jejich 
kreditní ohodnocení. Mezi takové akce automaticky patří všechna Basic školení, rozhodcovské kliniky ČBA, 
uznávané mezinárodní kliniky a mládežnické soutěže ČBA. Platnost bonusových kreditů je stanovena na 
danou sezónu, ve které byly získány. 

 automaticky uznávané akce bonusový kredit 
Basic školení +5 
rozhodcovská klinika ČBA +10 
uznávaná mezinárodní klinika +15 
doplněk k licenci Instructor +10 
účast rozhodčího v mládežnické soutěži ČBA či regionu (min. 10 
odpískaných utkání) +10 

Zohlednění kreditu v odměnách za utkání 
Váha kreditů získaných v dané sezóně odpovídá procentním bodům. Součet kreditů (maximálně však 100) 
u konkrétního rozhodčího stanoví nárok na odměnu (sazba odměn s ohledem na soutěž, počet rozhodujících 
rozhodčích atd. je stanovena Manuálem rozhodčího pro danou sezónu). Pro výpočet odměn v celé sezóně je 
rozhodný počet kreditů získaný do konce dané sezóny (tzn., pokud bude mít rozhodčí při prvním výplatním 
termínu počet kreditů nižší než na konci sezóny, bude mu rozdíl doplacen zpětně ve druhém výplatním 
termínu). 

Přehled a požadavky na školení 

Regionální školení 
Předepsaný program: 

 základy rozhodování 
 základy mechaniky 2 rozhodčích 
 základy práce na HP 
 komunikace a signalizace 
 praktická část (může být nahrazeno přípravným turnajem) 

Minimální rozsah: 
 jednodenní (6 hodin teorie, 2 hodiny praxe) 

Garant: 
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Chief Instructor nebo Master Instructor 

Basic školení 
Předepsaný program: 

 mechanika 2 rozhodčích 
 práce na HP 
 komunikace a signalizace 
 výklad pravidel (nejčastější situace) 
 praktická část (může být nahrazeno přípravným turnajem) 

Minimální rozsah: 
 dvoudenní (6 hodin teorie, 10 hodin praxe) 

Garant: 
Chief Instructor nebo Master Instructor 

Rozhodcovská klinika ČBA 
Předepsaný program: 

 mechanika 2 a 3 rozhodčích 
 práce na HP 
 komunikace a signalizace 
 výklad pravidel (méně časté situace) 
 legislativa 
 praktická část 
 zvládnutí testu (80% úspěšnost) 

Minimální rozsah: 
 dvoudenní (8 hodin teorie, 8 hodin praxe) 

Garant: 
KR ČBA 

Uznávaná mezinárodní klinika 
 MLB Umpire Camps 
 Jim Evans European Classic  
 IBAF/WBSC umpire camp 
 CEB Elite Umpire Camp 
 jiné obdobné kliniky odsouhlasené KR ČBA 

Minimální rozsah: 
 třídenní 

Garant: 
pořadatel 
 


