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Zajistit zvýšení počtu rozhodčích s mezinárodní licencí
Zkvalitnit přípravu a praxi pro adepty na školení a zkoušky mezinárodní licence
Uvolnit prostor pro všechny rozhodčí na výměnnou spolupráci s okolními federacemi
Zapojit do spolupráce příhraniční regiony na vzájemné spolupráci

Strategie je postavena na současném stavu 8 rozhodčích s licencí EKF, WKF. Na tomto modelu je dobré
postavit i přípravu dalších rozhodčích se zájmem o školení a zkoušky na úrovni EKF a WKF. Komise
připraví program pro přípravu na zkoušky, dále požadavky, které jsou nutné pro připuštění na zkoušky
ze strany EKF, WKF a také požadavky ze strany ČSKe. Zájmem komise je získat postupně nové rozhodčí,
kteří se budou moci zapojit do programu Olympijské karate.
Součástí přípravy je zájem o rozhodčí s nižšími třídami, kteří budou mít zájem pravidelně získávat nové
zkušenosti a informace na turnajích v zahraničí. Komise tuto činnost bude podporovat i pomocí
bodového ohodnocení do žebříčku za předpokladu, že budou tyto turnaje včas nahlášeny a bude je
komise mít možnost ohodnotit po stránce kvality. Podle toho bude turnaji přidělen koeficient nebo
příslušný počet bodů. Získá-li rozhodčí i hodnocení, bude toto zohledněno v tomto žebříčku.
Další možností je podpora tzv. přeshraniční spolupráce. Komise bude kontaktovat jednotlivé Komise
v sousedních regionech a státech a dohodne možnou spolupráci na turnajích regionálního významu.
Do tohoto projektu budeme chtít zapojit hlavně rozhodčí na stejné úrovni tzn. Regionální, aby obě
skupiny mohly společně zvyšovat kvalitu a spolupráci.
Všechny tyto úrovně budou podpořeny společnými semináři a výukovými programy, které mají za cíl
vybudovat silnou kvalitní základnu pro zvýšení úrovně rozhodčích, dále připravit dostatek zájemců o
školení a zkoušky na EKF a WKF.
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Podmínky nutné pro start na zkouškách EKF
Min. věk 28 let, 3. Dan, délka praxe rozhodčího 10 let
Úspěšný test v jednom světovém jazyce dle EKF, WKF min. 90%
Praxe na turnajích s mezinárodní účastí v rozsahu 5 soutěžních dní po dobu alespoň 3 let po
sobě jdoucích (doporučeny min. 1 x ročně turnaj K1 series)
Účast na seminářích organizovaných Komisí rozhodčích v rozsahu 50 hodin za poslední dva
roky
Platná rozhodcovská třída a zaplacená licence rozhodčího ČSKe
Přesné podmínky budou součástí Metodického pokynu Komise rozhodčích. Pro zvyšování licencí a
postupu na vyšší licence typu WKF, je nutné v tomto programu nadále pracovat a dodržovat podmínky
stanovené WKF. Protože program Olympijského karate, bude tyto podmínky měnit, je nutné tuto
přípravu aktivně doplnit a získávat další zájemce z řad rozhodčích o tuto reprezentaci.
V okamžiku získání kvalifikace mezinárodního rozhodčího EKF, WKF je povinnosti těchto rozhodčích
pravidelně reprezentovat ČSKe na ME, MEJ, MS, MS, ME reg. A to nejméně jeden turnaj za poslední
dva roky. Při nedodržení této povinnosti, bude rozhodčí vždy nejprve vyzván, aby se zapojil do
reprezentace ČSKe. Teprve po 4 letech bude vyřazen z programu mezinárodních rozhodčích a zařazen
zpět na listinu Rozhodčích 1 tř.
Zájmem Komise není neustálá kontrola a „buzerace“, ale naopak pomoc při zvyšování kvalifikace na
mezinárodní scéně.

Komise bude podporovat účast rozhodčích všech tříd na mezinárodních turnajích v jejich vlastní režii.
Pro růst rozhodčích je velmi potřebná neustálá praxe a také i rozdílnost turnajů. Toto zaručují právě
mezinárodní turnaje, které mají mnohdy zajímavé a rozdílné možnosti v kategoriích závodníků a také i
kvalitu rozhodčích. Pro rozvoj rozhodčích je nutné se naučit spolupracovat se všemi typy rozhodčích,
na různých úrovních a s různou délkou praxe. Všechny tyto možnosti jsou velmi dobrým motorem pro
růst rozhodčího. Je velmi cenné pokud mají rozhodčí již od nejnižších tříd možnost spolupracovat
s kvalitními domácími i zahraničními rozhodčími. Často pak je možné, že jejich zaujetí o danou práci se
zvyšuje.

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

Komise rozhodčích ovšem bude vždy upřednostňovat turnaje ČP a M-ČR. Tyto turnaje zůstávají jako
hlavní priorita a v době konání těchto turnajů, nebude umožněn start nominovaným rozhodčím na
turnaji v zahraničí. Výjimku může provést komise na základě dohody s rozhodčími nebo pokud turnaj
je v době konání ME apod. K tomuto komise bude přihlížet, ale vždy zajistí kvalitní rozhodčí na oba
turnaje.
Komise se bude snažit pomoci rozhodčím najít si kvalitní turnaje. Poradit jim s možnostmi vyjednat
podmínky odměn, ubytování či jakým způsobem si zajistit cestu do místa konání. Naučit je vlastní
manažerské přípravě na turnaj.
Turnaje s vyšší kvalitou jako jsou např. Karate Premier league K1 by měli být turnaje vyhledávané
rozhodcovskou špičkou ĆSKe, měli by být se zájmem pro rozhodčí nejvyšší třídy a také hlavně pro
zajištění praxe pro rozhodčí mezinárodní. Turnaje budou i povinností pro účast na zkouškách WKF
licenci, či zapojení do programu Rozhodčí pro OH.

Mezinárodní turnaje budou mít vlastní bodovou hodnotu podle kvality turnaje. Účast na tomto turnaji
bude automaticky odměněna bodovým hodnocením turnaje. V případě, že organizátor dodá
hodnocení rozhodčího bude podle tohoto hodnocení tato bodová hodnota upravena. Turnaje
s nejvyšší bodovou hodnotou jsou ME, MEJ, ME reg. MS, MSJ, Karate K1 Premier league, Serie A.
Ostatním turnajům vždy komise přidělí bodové hodnocení dle kritérií turnaje, účasti závodníků, států
a kvality. Je nutné, aby bylo možné do tohoto žebříčku turnaj započítat, musí rozhodčí informovat
komisi rozhodčích o tomto turnaji předem a to min. 1 měsíc. Komise se pokusí o turnaji získat co nejvíce
informací, aby zařazení turnaje a jeho hodnocení bylo objektivní a také zajistit hodnocení našich
rozhodčích od hlavního rozhodčího nebo manažerů turnaje.

Strategie zapojení do mezinárodních turnajů má jak je vidět za cíl uvolnit rozhodčím cestu k aktivní
výměně informací, k vyššímu zájmu o práci mezinárodního rozhodčího a pomoci ke zkvalitnění
rozhodčích v ČR. Tyto možnosti by měli pomoci změnit pohled rozhodčích na turnajích v ČR a také
pomoci ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti závodníků. Protože rozhodčí je podílníkem na
úspěchu či neúspěchu závodníka. Tento model by chtěl pomoci reprezentaci k lepší přípravě a zvýšení
šance kvalifikovat závodníka na OH. Dále je i možnou konkurencí pro možnost startu českého
rozhodčího na OH.

