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V Praze dne 23. května 2020 

 

Určeno pro:  

Rozhodčí ČSke, členská základna ČSKe 

Věc: Rozhodnutí Komise rozhodčích ve věci platnosti licencí a Webinář rozhodčích ČSKe 

Vážení rozhodčí, 

Na základe vyjádření Prezidenta ČSKe o zrušení všech národních akci v prvním pololetí 2020 kvůli 
opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, není 
možné dodržet podmínky stanové v Směrnice Komise rozhodčích 2019 Článek 3, bod.2. Na základe 
těchto opatření se Komise rozhodčích ČSKe rozhodla udělit výjimku z požadavků Oddíl Druhý, Článek 1, 
bod b,3, bod c,3, bod d,3 (Směrnice Komise rozhodčích 2019) platnou pro jednotlivé třídy rozhodčích 
ČSKe.  

Výjimka se uděluje pouze v případě splnění následujících požadavků vyplývající ze Směrnice 
Komise rozhodčích 2019:  

• uhrazen poplatek za licenci rozhodčích 2020 (Oddíl 3, Článek 1.),  
• uhrazen poplatek za členskou známku ČSKe 2020,  
• platní lékařská prohlídka z roku 2019 (Oddíl 3, Článek 2.),  
• účast aspoň na jednom školení v roku 2019 (Oddíl Druhý, Článek 1, bod b,3, bod c,3, bod 

d,3).  
Udělením výjimky se platnost licence rozhodčích ČSKe prodlužuje do 15. září 2020 do doby kdy je 
plánováno první školení rozhodčích, které proběhne 11.9.2020 – 13.9.2020 v Praze. 

Prodloužení licence se umožní rozhodování na regionálních a krajských soutěžích v tomto období.   
 

WEBINÁŘ ROZHODČÍCH ČSKe 

V pátek 29.05.2020 o 18:30 bude organizovaná video konference rozhodčích ČSKe pomocí aplikaci 
Zoom (bude Vám poslán email s přihlášením a po otevření kliknutím na link jenom potvrdíte video a 
hlas). Cílem je vysvětlení a otevření diskusí o problematických častí pravidel karate. Jelikož na některé 
věci není nikdy dost času Komise rozhodčích by chtěla využít této situace a na základe vašich požadavek 
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připravit podrobně jednotlivé téma. Prosíme proto o poslání témat, které byste chtěli prodiskutovat do 
středy 27.05.2020.  

 

S pozdravem 

Za komisi rozhodčích 

 

Umberto Bedendo 

předseda Komise rozhodčích ČSKe 

 


