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Zajistit kvalitní rozhodčí pro turnaje Českého poháru (ČP) a Mistrovství České republiky (M-ČR)
Zavést systém odměňování na turnajích za výkon funkce
Pravidelně vyhodnocovat výkony jednotlivých rozhodčích na všech funkcích na turnaji a zaměřit na
zkvalitnění jejich výkonů
Spolupracovat s regiony na doplnění rozhodčích do nejnižších funkcí na turnajích ČP a propojení
činnosti s regionálními Komisemi
Pravidelně vzdělávat rozhodčí na nejvyšší úrovni
Připravit servis pro regiony ve formě vzdělávání – semináře, školení
Zajistit zvyšování kvality pomocí žebříčku a nominaci provádět na základě jeho vyhodnocení
Změnit strukturu rozhodčích pomocí tříd

Koncepce je zaměřena na zjednodušení struktury rozdělení rozhodčích. Komise rozhodčích připraví
formou metodického materiálu rozdělení rozhodčích do tříd v těchto stupních

základní rozhodcovská třída. Odpovídá zpravidla začínajícím rozhodčím nejlépe ještě aktivním
závodníkům. Tento předpoklad je nejlepším pro praktickou výuku rozhodčích. Rozsah hodin
pro vyškolení je 50 výukových hodin, které budou obsahovat základy metodiky rozhodování,
historie karate, ale i z oblasti první pomoci a dalších oborů. Zpravidla je účast rozhodčích na
regionálních turnajích a délka praxe pro zvýšení kvalifikace min. 3 roky. Mohou zastávat pozici
časoměřičů a pomocných rozhodčích na turnajích ČP. Mohou být připravováni na pozici soudce
ČP.

Vyšší stupeň rozhodčích. Odpovídá zpravidla nejlepším regionálním rozhodčím, kteří mají
zájem se zapojit do soutěží ČP a ostatních soutěží národního charakteru. Budou vykonávat na
soutěžích ČP a M- ČR funkci soudce, kontrolora zápasu. Jsou vyhodnocováni žebříčkem
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rozhodčích na turnajích národního charakteru a podle délky praxe mohou být připravováni na
pozici Rozhodčího. Rozsah pro vyškolení je 100 hodin, které budou obsahovat další
prohlubování znalostí metodiky rozhodování. Podrobnosti budou uvedeny v metodické části.
Délka praxe pro zvýšení kvalifikace je stanovena na 4 roky.

Nejvyšší stupeň rozhodčích v rámci evidence ČSKe. Odpovídá nejlepším rozhodčím působícím
na soutěžích ČP, M-ČR a na turnajích mezinárodního významu. Budou vykonávat funkci
Rozhodčího na těchto soutěžích a mohou se zúčastňovat i turnajů mezinárodních pořádaných
EKF a WKF bez jakéhokoliv doporučení. Jsou vyhodnocováni žebříčkem rozhodčích na turnajích
národního, příp. mezinárodního charakteru. Podle délky praxe jsou připravováni na pozici
Manažera zápasiště a také na mezinárodní zkoušky rozhodčího EKF, WKF. Rozsah školení je 150
hodin a může být prováděn v několika blocích. Rozsah výuky je doložen v metodické části.
Délka povinné praxe na pozici je stanovena na 4 roky.

Nejvyšší stupeň rozhodčích pro ČR. Tito rozhodčí jsou školeni lektory EKF, WKF a jejich rozsah
určují směrnice EKF, WKF. Rozhodčí na turnajích ČP, M-ČR vykonávají funkci Manažera tatami
nebo Hlavního rozhodčího turnaje. Dále jsou zpravidla lektoři na školeních pořádaných ČSKe a
jsou doporučeni jako lektoři na školeních organizovaných regiony. Mohou se zúčastňovat
mezinárodních turnajů organizovaných EKF a WKF, školení, seminářů a vzdělávání. Přímo
hodnotí rozhodčí do žebříčku a jsou hodnoceni mimo tuto evidenci. Účastní se školení pro
vedení rozhodčích a pravidelně si zvyšují své znalosti z dostupných zdrojů. Rozsah školení není
evidován počtem hodin, ale povinností přípravy na zkoušky EKF (prakticky na turnajích K1
Premier league) a testů v oficiálním světovém jazyce EKF, WKF. Jsou sami odpovědni za
platnost své mezinárodní licence.
Metodický pokyn bude obsahovat další podmínky pro účast na školení rozhodčích jednotlivých tříd jako
jsou např. STV, min. věk apod. a také rozsah nutných doškolení pro platnost jednotlivých tříd. Všechny
třídy mají platnost 4 roky.

Na turnajích organizovaných ČSKe jako jsou turnaje ČP a M-ČR jsou rozhodčí nominováni dle směrnice
KR ČSKe na výkon funkce, která odpovídá jejich kvalifikaci a postavení v žebříčku k datu nominace.
Nominace na turnaje bude prováděna vždy na období půl roku, aby byl zajištěn plynulý průběh turnajů.
Na turnaj bude vždy nominován tento počet rozhodčích:

ČESKÝ SVAZ KARATE
KOMISE ROZHODČÍCH
E-mail KR: referee@czechkarate.cz

Na Rozcestí 4, 15000 Praha 9, Tel. sekretariát +420 608 678 848, Tel. KR: 603 700 679

1x Hlavní rozhodčí (Manažer turnaje) – mezinárodní rozhodčí
1x na zápasiště Manažer zápasiště – mezinárodní rozhodčí nebo Rozhodčí 1 tř.
1x na zápasiště Rozhodčí – Rozhodčí 1 tř. nebo Rozhodčí 2tř.
1x na zápasiště Kontrolor zápasu – Rozhodčí 1tř. nebo Rozhodčí 2tř.
4x na zápasiště Soudce – Rozhodčí 2tř. (je možné doplnit max. 1 Rozhodčí 3tř.)
1x na zápasiště časoměřič – Rozhodčí 3 tř.

Na počet 3 (1), 5 (2), 6(3) a více zápasišť bude doplněn o 1-3 Soudce (uvedeno v závorce) – Rozhodčí
2tř jako náhradníci k jednotlivým zápasištím.
Celkový počet zápasišť určuje organizátor turnaje (STK ČSKe).

Žebříček je tvořen podle klíče a důležitosti práce, kterou budou zastávat jednotliví rozhodčí. Komise
rozhodčích vytvoří takový koeficient, aby byl spravedlivý ke všem funkcím na zápasišti, dále bude tvořit
formou počítačového programu systém, tak aby hodnocení bylo velmi reálné a vytvořilo konkurenci
mezi rozhodčími.
Hodnocení rozhodčích budou provádět dle instrukcí manažeři zápasišť a hlavní rozhodčí turnaje, který
bude nezávisle hodnotit i jednotlivé manažery. Toto hodnocení bude ještě podrobeno po turnaji
rozborem dalších vlivů (protesty, podněty k řízení, revokaci rozhodnutí apod.) Teprve po ukončení
tohoto řízení bude žebříček uvolněn na stránky k veřejnému nahlédnutí.
Důležitými prvky pro hodnocení rozhodčích budou jejich nestrannost, přesnost, dodržování pravidel,
ale také spolupráce v rámci panelu. Tyto prvky a další prvky budou hodnoceny na stupnici 1-10, kdy 10
je hodnocení nejvyšší. Manažer zápasiště má právo své hodnocení zveřejnit, ale není to jeho povinnost.
V případě pochybení rozhodčího nebo nedodržení pravidel či vážného prohřešku rozhodčího, bude
vždy toto jednání s rozhodčím vedeno mimo rámec turnaje. Celou záležitost bude vždy komise
projednávat s dostatečným odstupem a řešit v samostatném jednání. Teprve po ukončení celého
jednání bude toto promítnuto do hodnoceni v žebříčku.
Do hodnocení žebříčku budou zahrnuty všechny semináře a školení, které budou pod patronací KR
ČSKe a budou dle délky, zaměření a obsahu bodově ohodnoceny. Tyto body budou vždy zveřejněny
nejpozději v pozvánce na seminář, školení apod.
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Pro platnost tříd v rámci působení na soutěžích ČSKe bude zaveden licenční poplatek rozhodčího, který
bude uveden v rámci ekonomické směrnice ČSKe. Tento poplatek bude jednou za 2 roky bez ohledu
na výši získané třídy. Pokud tento poplatek nebude uhrazen, bude třída pozastavena po dobu dalších
následujících dvou let a poté trvale odejmuta. Rozhodčí bez zaplaceného licenčního poplatku nemůže
působit na turnajích organizovaných ČSKe jako jsou ČP, M-ČR apod.

Na základě nové koncepce chce komise rozhodčích požádat všechny regiony sdružené pod ČSKe o
doplnění evidence svých rozhodčích s jejich platnou kvalifikací. Tato databáze bude veřejná a bude
sloužit i jako pomoc při meziregionální spolupráci.
Komise rozhodčích bude vždy mít zájem o zapojení nejlepších regionálních rozhodčích do soutěží ČP a
to do pozice časoměřiče nebo Soudce. V tomto ohledu máme zájem o přípravu takových rozhodčích
formou otevřených školení a seminářů. Systém vzdělávání bude veřejně přístupný a metodika
dostupná pro všechny rozhodčí. Na školení regionálních rozhodčích budeme vždy rádi dodávat zkušené
lektory, kteří se budou snažit zapojit co nejširší skupinu rozhodčích do programu Olympijského karate.
Rozhodčí, kteří budou působit jako rozhodčí na ČP jako vyslanci regionu, nemusí mít platnou licenci
rozhodčího ČSKe, ale budou mít tzv. licenci regionu. Každý regionu si takovou licenci zaplatí podle
zájmu o působení svých rozhodčích na turnajích ČSKe.
Naším cílem je co nejširší zapojení rozhodčích na všech úrovních a jejich vzájemná spolupráce.

Tento materiál je prvním materiálem pro novou koncepci na úrovni národních soutěží a systému
vzdělávání rozhodčích ČSKe. Není to ani směrnice, metodický či prováděcí pokyn. Všechny tyto návrhy
a nápady budou postupně realizovány formou legislativních dokumentů.

