
 

 

 

  
KODEX CHOVÁNÍ ROZHODČÍCH   

V NÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH  
   

PREAMBULE  

  

Tímto Kodexem se zavazuji k dodržování zásad 
nestrannosti a etického chování.  

  

1. Úlohu rozhodčího vykonávám tak, abych byl příkladem pro 
všechny kolegy na všech úrovních.  

  

2. Mé vztahy s kluby, závodníky a funkcionáři udržuji na čistě 
profesionální úrovni.  

  

3. Pravidelně se věnuji péči o svůj profesní růst.  

 
4. Nepožívám drogy a jiné návykové látky, aby přímo 

ovlivňovali můj výkon funkce rozhodčího. 

  

5. Svým jednáním přispívám k budování dobrého jména 
Českého svazu karate.  

  

   
 …………………………………………  

podpis rozhodčího  



 

 

 

  

  
Kodex chování rozhodčích v národních soutěžích dále konkretizuje závazky, které 

jsou shrnuty v preambuli.  
  

Kodex chování rozhodčího v národní soutěži  

  

Karate nosím ve svém srdci a maximálně jej respektuji.   

  

Vždy a za všech okolností jednám slušně a důstojně, podporuji rozvoj karate 
a zvyšuji autoritu i prestiž funkce rozhodčího.   
  

Zavazuji se čestně, jasně a transparentně prosazovat soutěžní pravidla WKF 
a úpravy ČSKe v rámci soutěže, jejíž utkání řídím.   
  

Závodníkům, trenérům i funkcionářům zúčastněných klubů důsledně 
vytvářím stejné podmínky bez podjatosti a favorizování jakéhokoliv týmu, 
jednotlivého závodníka nebo trenéra.  
  

Utkání řídím rozhodně, efektivně a v duchu fair play. Usiluji o maximální 
týmovou součinnost se svými kolegy. K závodníkům se chovám zdvořile  a 
s respektem.   
  

Nečiním žádná prohlášení o utkáních, vyjma objasňování pravidel karate 
příslušným komisím a orgánům ČSKe.   

 
Svých kolegů si vážím a jsem k nim loajální. Jejich výkony nikdy nekomentuji 
způsobem, který by mohl poškodit karate či dobré jméno ČSKe. Zároveň 



 

 

 

akceptuji upřímnou, konstruktivní kritiku a přijímám ji bez zášti jako 
možnost své osobní sebereflexe.   

  
Udržuji se ve výborné fyzické kondici a dbám na svoji životosprávu, abych  
k utkání nastupoval s maximální koncentrací.   
  

Dbám neustále o rozvoj své kvalifikace, pravidelně navštěvuji odborná 
školení a semináře týkající se pravidel karate, jejich řádného výkladu i 
aplikace.   
  

Považuji za privilegium být členem sboru rozhodčích ČSKe, svým veškerým 
chováním a jednáním přispívám k budování dobrého jména ČSKe.   
  

Svědomitě plním svá pověření a související povinnosti.   

  

Činnost rozhodčího je pro mne prvořadá. Budu k dispozici pro všechna 
utkání, ke kterým budu nominován. V případě výskytu překážky, jež by mi 
v tom bránila, neprodleně informuji Komisi rozhodčích ČSKe.   
 

Nepožívám žádné drogy a jiné návykové látky a po dobu turnaje nebo 

semináře ani alkohol v jakémkoliv množství. Jsem si vědom, že užívání 

výše uvedeného mi může ovlivnit úsudek a reakci a proto vždy, pokud si 

nebudu jist, že jsem plně schopen vykonávat svou funkci rozhodčího, 

raději odstoupím. 

 

Svým podpisem se zavazuji dodržovat jak tento Kodex chování rozhodčího 
v národní soutěži, tak další platné předpisy ČSKe, jakož i zákony ČR. Jsem si 



 

 

 

vědom, že následkem jejich porušení se mnou může být zahájeno 
disciplinární řízení, může mi být vysloven podmíněný zákaz činnosti, popř. 
mohu být okamžitě vyřazen z listiny rozhodčích.   
  

  
Pojmem „rozhodčí“ se v tomto textu rozumí jak „hlavní“ rozhodčí, tak soudce nebo jiná 
funkce delegovaná Komisí rozhodčích ČSKe.  Veškerá ustanovení rovněž platí stejně pro 
rozhodčí muže i ženy, přestože je v textu používán pouze mužský rod.  
  

  

  

  

……………………………………………  

podpis rozhodčího  


