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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Zřízení Komise rozhodčích Českého svazu karate
1.
2.

Komise rozhodčích Českého svazu karate (dále jen jako „KR ČSKe“) je zřízena na základě stanov
ČSKe.
Veškerá činnost KR ČSKe se řídí Stanovami ČSKe, rozhodnutími výkonného výboru ČSKe (dále jen
jako „VV ČSKe“) nebo Prezidia ČSKe (dále jen „PR ČSKe“) a touto směrnicí.

Komise rozhodčích Českého svazu karate
1.
2.

KR ČSKe se skládá z předsedy a minimálně 2 členů KR ČSKe. Počet členů KR ČSKe musí být lichý.
KR ČSKe jmenuje sekretáře KR ČSKe.

Způsob rozhodování KR ČSKe
1.
2.
3.

4.

KR ČSKe rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
KR ČSKe rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen KR ČSKe má po jednom hlase. Sekretář
KR ČSKe nemá hlasovací právo.
KR ČSKe provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může provádět
hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud lze
obsah takové komunikace trvale zachytit.
KR ČSKe rozhoduje usnesením.

Předseda KR ČSKe
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Předsedu KR ČSKe jmenuje PR ČSKe, které jej může rovněž odvolat.
Předsedou KR ČSKe může být jmenován pouze člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní
autoritou nebo individuální člen ČSKe, který splňuje podmínky stanovené touto směrnicí, PR
ČSKe nebo VV ČSKe.
Předsedou KR ČSKe nemůže být člen VV ČSKe.
Předseda KR ČSKe zodpovídá PR ČSKe a VV ČSKe za činnost KR ČSKe.
Předseda KR ČSKe zastupuje KR ČSKe navenek, zejména při jednání s VV ČSKe nebo PR ČSKe.
Funkční období Předsedy KR ČSKe je čtyřleté.
Předseda KR ČSKe svolává schůzi KR ČSKe samostatně nebo na žádost jakéhokoliv člena KR ČSKe
či jiných poradních nebo nadřízených orgánů KR ČSKe.
Předseda KR ČSKe řídí schůze KR ČSKe, případně pověřuje jejich řízením jakéhokoliv člena KR
ČSKe nebo Sekretáře KR ČSKe, úkoluje jednotlivé členy KR ČSKe i Sekretáře KR ČSKe, a to na
základě usnesení přijatých KR ČSKe, PR ČSKe nebo VV ČSKe.
Předseda KR ČSKe dále aktivně působí v rámci veškerých činností řízených KR ČSKe, zejména na
vzdělávacích akcích ČSKe, soutěžích ČSKe, a na vydávání informačních a učebních materiálů
ČSKe.

Členové KR ČSKe
1.

Členy KR ČSKe jmenuje PR ČSKe na základě návrhu Předsedy KR ČSKe. PR ČSKe může člena KR
ČSKe rovněž odvolat.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Členem KR ČSKe může být jmenován pouze člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní
autoritou nebo individuální člen ČSKe, který splňuje podmínky stanovené touto směrnicí, PR
ČSKe nebo VV ČSKe.
Členem KR ČSKe nemůže být člen VV ČSKe.
Členové KR ČSKe plní úkoly zadané Předsedou KR ČSKe nebo nadřízenými orgány.
Členové KR ČSKe odpovídají Předsedovi KR ČSKe za splnění zadaných úkolů.
Funkční období členů KR ČSKe je čtyřleté.
Členové KR ČSKe dále aktivně působí v rámci veškerých činností řízených KR ČSKe, zejména na
vzdělávacích akcích ČSKe, soutěžích ČSKe, a na vydávání informačních a učebních materiálů
ČSKe.

Sekretář KR ČSKe
1.
2.

Sekretář KR ČSKe plní běžnou administrativní agendu KR ČSKe.
Sekretář KR ČSKe plní úkoly zadané Předsedou KR ČSKe a jemu je také odpovědný.

Schůze komise rozhodčích
1.
2.

Schůze KR ČSKe se koná v případě potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
Z každé schůze KR ČSKe je pořizován zápis, který na konci každé schůze schválí KR ČSKe
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Zápis musí být číslovaný a je předán k archivaci
sekretariátu ČSKe nejpozději do 30 dní od uskutečněné schůze. Stejně tak musí být předán
k archivaci i jakýkoli zápis či rozhodnutí KR ČSKe přijatý prostřednictvím prostředků komunikace
na dálku.

Činnost KR ČSKe
KR ČSKe zejména:
(a)
Připravuje metodiku pro kandidáty, rozhodčí, lektory a další osoby spolupracující s KR ČSKe.
(b)
Pořádá vzdělávací akce sboru rozhodčích ČSKe, semináře, webináře, vzdělávací kurzy a
školení pro všechny úrovně ČSKe (národní, mezinárodní, regionální).
(c)
Zajišťuje jednotné interpretace a aplikace pravidel karate WKF včetně jednotlivých dodatků
a úprav pro ČSKe; zajišťuje závazný překlad z originálního znění pravidel.
(d)
Eviduje, zpracovává a zveřejňuje seznam rozhodčích ČSKe, jejich aktuální platné
rozhodcovské třídy a licenční zařazení.
(e)
Připravuje nominace rozhodčích na turnaje ČSKe a předkládá tuto nominaci ke schválení
PR ČSKe.
(f)
Navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích ČSKe na mezinárodní školení, přičemž základní
podmínkou je splnění všech požadavků platných pro tyto kvalifikace, a to jak v předpisech
a směrnicích ČSKe, tak i v předpisech a směrnicích EKF a WKF.
(g)
Eviduje rozhodčí splňující podmínky pro účast na oficiálních turnajích a školeních WKF a
EKF. Předkládá PR ČSKe návrh na jejich nominaci pro příslušný rok, a to nejpozději do 15.1.
daného roku.
(h)
Sleduje úroveň výkonů jednotlivých členů sboru rozhodčích ČSKe na všech úrovních soutěží
ČSKe a na zahraničních soutěžích.
(i)
Má rozhodovací pravomoc ve věcech upravených touto směrnicí, není-li v této směrnici
uvedeno jinak.
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(j)

Projednává v prvním stupni porušení povinností členů sboru rozhodčích ČSKe, které jsou
stanoveny stanovami ČSKe, jinými předpisy ČSKe či touto směrnicí.
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VŠEOBECNÁ ČÁST
Třídy Rozhodčích ČSKe
Tento článek stanovuje minimální podmínky pro udělení tříd rozhodčích v rámci ČSKe.

Rozhodčí IV. třídy (Regionální rozhodčí)
1.

2.

3.
4.

IV. rozhodcovskou třídu uděluje KR ČSKe na základě návrhu zaslaného krajským svazem s
přidělenou sportovní autoritou. Krajský svaz zasláním návrhu stvrzuje, že navrhovaná osoba
získala nejvyšší krajskou rozhodcovskou třídu pro disciplíny kata i kumite.
IV. rozhodcovská třída má platnost v krajském svazu, ve kterém byla udělena, a řídí se platnou
směrnicí daného krajského svazu. Krajské svazy si však mohou stanovit, že na svých turnajích
budou akceptovat i regionální rozhodčí z jiných krajských svazů.
Návrhy pro udělení licence Rozhodčí IV. třídy musí být zaslány krajskou komisí rozhodčích na email KR ČSKe nejpozději k 31.1. příslušného roku.
Jmenovaný rozhodčí může zaslat žádost o zařazení pod licencí Rozhodčí IV. třídy samostatně na
e-mail KR ČSKe. Podmínkou je přiložení kopie validní nejvyšší krajské licence pro příslušný rok.

Rozhodčí III. třídy
1.

2.
3.
4.

Rozhodčí III. třídy musí splňovat následující podmínky:
(a) věk minimálně 18 let;
(b) minimálně STV 3. kyu karate;
(c) člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní autoritou nebo individuální člen ČSKe.
III. rozhodcovskou třídu uděluje KR ČSKe poté, co uchazeč úspěšně složí teoretické písemné a
praktické zkoušky.
III. rozhodcovská třída platí 2 roky s podmínkou, že se držitel každoročně zúčastní stanoveného
doškolení nebo semináře s národní působností, zejména před nadcházející sezónou.
V případě neúčasti na každoročním doškolení nebo semináři s národní působností pozbývá tato
třída platnosti a rozhodčí se stává rozhodčím IV. třídy (se souhlasem příslušného krajského svazu
s přidělenou sportovní autoritou).

Rozhodčí II. třídy
1.

1.
2.
3.

Rozhodčí II. třídy musí splňovat následující podmínky:
(a) věk minimálně 20 let;
(b) minimálně STV I. Dan karate;
(c)
člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní autoritou nebo individuální člen ČSKe;
(d) držitel třetí rozhodcovské třídy minimálně 2 roky.
II. rozhodcovskou třídu uděluje KR ČSKe poté, co uchazeč úspěšně složí teoretické písemné a
praktické zkoušky.
II. rozhodcovská třída platí 2 roky s podmínkou, že se držitel každoročně zúčastní stanoveného
doškolení nebo semináře s národní působností, zejména před nadcházející sezónou.
V případě neúčasti na každoročním doškolení nebo semináři s národní působností pozbývá tato
třída platnosti a rozhodčí se stává rozhodčím III. třídy.
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Rozhodčí I. třídy
1.

2.
3.
4.

Rozhodčí I. třídy musí splňovat následující podmínky:
(a) věk minimálně 22 let;
(b) minimálně STV II. Dan karate;
(c)
člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní autoritou nebo individuální člen ČSKe;
(d) držitel druhé rozhodcovské třídy minimálně 2 roky.
I. rozhodcovskou třídu uděluje KR ČSKe poté, co uchazeč úspěšně složí teoretické písemné a
praktické zkoušky.
I. rozhodcovská třída platí 2 roky s podmínkou, že se držitel každoročně zúčastní stanoveného
doškolení nebo semináře s národní působností, zejména před nadcházející sezónou.
V případě neúčasti na každoročním doškolení nebo semináři s národní působností pozbývá tato
třída platnosti a rozhodčí se stává rozhodčím II. třídy.

Rozhodčí s licencí EKF/WKF
Tento článek stanovuje minimální podmínky kandidátů pro získání povolení k účasti na mezinárodních
zkouškách pro získání nebo obnovení licence EKF/WKF ze strany KR ČSKe.

Nový kandidát na zkoušky EKF/WKF
1.

2.

3.

Nový kandidát pro získání povolení k účasti na mezinárodních zkouškách pro získání licence
EKF/WKF musí splňovat následující podmínky:
(a) věk minimálně 25 let;
(b) minimálně STV III. Dan karate;
(c)
člen krajského svazu ČSKe s přidělenou sportovní autoritou nebo individuální člen ČSKe;
(d) držitel I. rozhodcovské třídy minimálně 3 roky;
(e) minimálně tříletá kontinuální praxe na mezinárodních turnajích (doporučeny jsou
především turnaje Karate1 Serie A, Youth league);
(f)
úspěšný test v jednom světovém jazyce s výsledkem do 10 % chyb z otázek kumite a do
10 % chyb z celkové zkoušky (otázky a video) kata;
(g) minimálně 90i-procentní hodnocení od manažerů tatami v průběhu celého roku na
turnajích ČSKe;
(h) účast na každoročním národním školení KR ČSKe.
Licenci EKF/WKF uděluje KR EKF/WKF a její platnost je stanovena EKF/WKF. Po dobu platnosti je
držitel licence veden v evidenci ČSKe jako rozhodčí I. třídy a je povinen dodržovat povinnosti z
toho vyplývající.
KR ČSKe si vyhrazuje právo na změnění podmínek pro rozhodčí EKF/WKF na základě změn
daných EKF/WKF.

Zvýšení nebo prodloužení licence EKF/WKF
1.

Uchazeč o zvýšení nebo obnovení platnosti mezinárodních licencí EKF/WKF musí splňovat
minimálně následující podmínky:
(a) praxe na turnajích s mezinárodní účastí v období posledních 12 měsíců před datem
zkoušky EKF/WKF (doporučeny jsou turnaje Karate1 Premiere League, Série A, Youth
league);
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(b)

2.
3.

4.

povinná aktivní lektorská činnost na semináři či školení v rámci působení KR ČSKe,
přičemž KR ČSKe mu takovou účast umožní;
(c)
úspěšný test před zkouškou v jednom světovém jazyce s výsledkem do 10 % chyb z
otázek kumite a do 10 % chyb z celkové zkoušky (otázky a video) kata.
Platná je příslušná licence EKF/WKF dle aktuálního oficiálního seznamu rozhodčích EKF/WKF.
Nesplnění podmínek uvedených v druhém oddílu článku 1 bodu d) odst. 3 znamená nedodržení
minimálního požadavku pro účast na zkouškách nebo obnovení licence EKF/WKF. KR ČSKe má
v takovém případě právo navrhnout PR ČSKe nepřihlášení daného uchazeče na zkoušky nebo
obnovení licence EKF/WKF prostřednictvím databáze SPORTSID/SPORTDATA.
KR ČSKe si vyhrazuje právo na změnění podmínek pro rozhodčí EKF/WKF na základě změn
daných EKF/WKF.

Rámcový program zkoušky, školení a doškoleni rozhodčích ČSKe
1.
2.

3.
4.

Náplň, rozsah a četnost školení a seminářů KR ČSKe vyhlašuje a určuje KR ČSKe podle požadavků
na aktuální problematiku a přípravu rozhodčích.
KR ČSKe pořádá v kalendářním roce zpravidla dvě hlavní školení a semináře před zahájením
každé sezóny, a dále několik odborných seminářů v regionech se zaměřením na regionální
školení rozhodčích.
Zkoušky pro rozhodčí organizuje a řídí KR ČSKe. Zkoušky se mohou zúčastnit pouze osoby, které
splní podmínky pro udělení příslušené rozhodcovské třídy dle oddílu 2 článku 1.
Zkouška se skládá z tří částí:
I. Teoretická část kata a kumite – představuje test z pravidel WKF/EKF a dodatků ČSKe. Pro
úspěšné absolvování teoretické části musí uchazeč získat pro kvalifikaci:
a) Rozhodčí I. třídy – nejméně 90 % správných odpovědí z max. možného počtu otázek
kata a kumite
b) Rozhodčí II. třídy – nejméně 80 % správných odpovědí z max. možného počtu otázek
kata a kumite
c) Rozhodčí III. třídy – nejméně 70 % správných odpovědí z max. možného počtu otázek
kata a kumite
II. Praktická část kata – uchazeč musí dát verdikt na 5-10 video zápasů z kata a získat pro
kvalifikaci:
a) Rozhodčí I. třídy – nejméně 70 % správných odpovědí z max. možného počtu
b) Rozhodčí II. třídy – nejméně 60 % správných odpovědí z max. možného počtu
c) Rozhodčí III. třídy – nejméně 60 % správných odpovědí z max. možného počtu video
III. Praktická část kumite – Pro splnění praktické části kumite musí uchazeč získat
nadpoloviční většinu úspěšného hodnocení od všech členů zkušební komise.
a) Praktická část představuje účast na rozhodování zápasů, a to praktickou aplikaci
pravidel při rozhodování zápasu.
b) Praktická část může být doplněna o dotazy na aktuální téma při vedení zápasu.
c) V ojedinělých případech může být pro tyto účely a splnění praktické části využito
konání praxe při konání soutěže.
Směrnice komise rozhodčích ČSKe 2021 | www.czechkarate.cz
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5.
6.
7.
8.

9.

Pro uchazeče o mezinárodní licenci EKF/WKF platí podmínky odborné zkoušky pro rozhodčího I.
třídy a dále podmínky uvedené v oddílu 2, článku 2.
KR ČSKe si vyhrazuje právo na změnu podmínek spočívajících v procentuální úspěšnosti zkoušky
na získání jednotlivých rozhodcovských tříd na základě změn daných EKF/WKF.
Zkoušku řídí zkušební komise, kterou ustanovuje KR ČSKe.
Na závěr zkoušky zkušební komise provede celkové hodnocení uchazeče na základě dosažených
výsledků a na základě většinového verdiktu celé zkušební komise, které bude uvedeno
v protokolu o zkoušce všech uchazečů. V případě úspěšného složení zkoušky bude každý takový
uchazeč označen termínem „PROSPĚL“ nebo v opačném případě „NEPROSPĚL“. Při konečném
hodnoceni a vydání nové rozhodcovské třídy se přihlíží i k hodnocení výkonu rozhodčího za
uplynulou sezónu. Protokol o zkoušce slouží pouze pro potřeby KR ČSKe, případně VV ČSKe a PR
ČSKe. Uchazeč má právo do protokolu o zkoušce nahlédnout.
Ve výjimečných případech (jako např. pandemie a jiných neovlivnitelných situací) se školení,
semináře, zkoušky a udělení licencí mohou změnit a přizpůsobit okolnostem. Každá taková
změna musí být schválena prezidiem ČSKe a následně zveřejněna na webu ČSKe.

Lektoři školení a seminářů ČSKe
1.

2.
3.

KR ČSKe může využívat spolupráci odborných lektorů, kteří musí splňovat minimálně tyto
podmínky:
(a) minimálně STV III. Dan karate;
(b) praxe minimálně 10 let;
(c) odbornost na kata nebo kumite, přičemž tuto odbornost posuzuje KR ČSKe.
KR ČSKe eviduje a zveřejňuje seznam lektorů, kteří jsou k dispozici pro semináře, školení a
doškolení na všech úrovních ČSKe.
Zahraniční lektoři na akcích ČSKe budou vždy předem oznámeni a musí splňovat stejné
požadavky jako lektoři tuzemští. Všichni navržení lektoři ze zahraničí musí být konzultováni s PR
ČSKe.

Účast na školení rozhodčích ČSKe.
1.
2.

Školení rozhodčích ČSKe se mohou účastnit rozhodčí IV. třídy, rozhodčí III. třídy, rozhodčí II. třídy,
rozhodčí I. třídy a mezinárodní rozhodčí s licencí EKF/WKF.
Rozhodčí IV. třídy se mohou účastnit školení rozhodčích ČSKe v případě, že splňují základní
podmínky pro udělení III. rozhodcovské třídy a zároveň předloží KR ČSKe doporučení svého
krajského svazu, ve kterém vykonávali rozhodcovskou praxi jako regionální rozhodčí.

Podmínka udržení stávající třídy.
1.

2.

Rozhodčí jakékoliv třídy, který se bez závažného důvodu (např. doložená pracovní neschopnost
apod.) nezúčastní 3/5 (tří pětin) nebo více nominací na soutěže ČSKe, bude v další sezoně
přeřazen o jednu rozhodcovskou třídu níže.
V případě mezinárodních rozhodčích znamená ztráta kvalifikace rozhodčího I. třídy ČSKe
pozastavení nominace na soutěže EKF/WKF.
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LICENCE ROZHODČÍCH
Licence rozhodčích ČSKe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Licence se uděluje na základě stanovených podmínek jednotlivých tříd (oddíl 2).
Licence rozhodčího ČSKe je platná po dobu jednoho roku, a to konkrétně od 1.1. příslušného
roku do 28.2. následujícího roku, a člení se na základě získané rozhodcovské třídy.
Výši poplatku za licenci rozhodčího ČSKe stanovuje Ekonomická směrnice ČSKe. Licenční
poplatek je povinen zaplatit každý rozhodčí ČSKe nejpozději do 28.2. příslušného roku.
V případě, že se jedná o nového rozhodčího nebo o uchazeče, který má zájem o zvýšení
rozhodcovské třídy, případně se jedná o rozhodčího, kterému aktuální licence končí, a takový
rozhodčí či uchazeč se bude účastnit povinného školení na začátku roku až po stanoveném
termínu splatnosti licenčního poplatku, je povinen zaplatit licenční poplatek nejpozději do 14
dnů po skončení školení, na kterém mu byla udělena nová rozhodcovská třída.
V případě, že se rozhodčí nemůže ze závažných (např. zdravotních nebo osobních) důvodů
zúčastnit povinného školení na začátku roku a bude se účastnit školení až v druhé polovině roku,
provede úhradu licenčního poplatku ke dni 28.2. příslušného roku, a to ve výši poplatku za
stávající licenci.
Licence je platná až po uhrazení stanoveného licenčního poplatku.
Platná licence je podmínkou pro nominaci na turnaje ČSKe a turnaje organizované pod záštitou
ČSKe.
Platnost mezinárodních licencí EKF/WKF určuje přímo organizace EKF/WKF. Rozhodčí s platnou
licencí EKF/WKF jsou vedeni v ČSKe jako rozhodčí I. třídy se všemi povinnostmi, tedy i
s povinností uhradit licenční poplatek. Nemá-li takový rozhodčí I. třídy licenci ČSKe, nemůže mu
KR ČSKe umožnit přihlášení na soutěže EKF/WKF.
Licence zaniká uplynutím lhůty, na kterou byla vydána, nebo rozhodnutím KR ČSKe.
Získáním licence nevzniká nárok na nominaci na soutěže ČSKe.
Licence zaniká na žádost rozhodčího o ukončení rozhodování. Takový rozhodčí bude vyřazen ze
seznamu rozhodčích ČSKe i za předpokladu platnosti licence a třídy udělené KR ČSKe.
Rozhodčímu zaniká právo na nominaci a účasti jako rozhodčí ČSKe na národní a mezinárodní
úrovni s pravidly EKF/WKF.

Lékařské prohlídky a zdravotní způsobilost
1.
2.

3.

Pro práci rozhodčího ČSKe je potřebná zdravotní způsobilost a dostatečná psychická a fyzická
odolnost.
Přestože činnost rozhodčího nemá charakter sportovního výkonu, je povinností rozhodčího mít
platný Průkaz karate a písemný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k organizovanému
sportu dle vyhl. č. 391/2013 Sb., ne starší 1 roku. Kontrola lékařského posudku, jakož i kontrola
členství v některém krajském svazu ČSKe s udělenou sportovní autoritou či individuálního
členství v ČSKe bude prováděna KR ČSKe při pravidelném ročním školení rozhodčích ČSKe.
V případě, že nebude mít kontrolovaný rozhodčí platný lékařský posudek a nedoloží ho ani do 1
měsíce od konání školení, nemůže být nominován na soutěže ČSKe, ani jinak vystupovat jako
rozhodčí ČSKe, včetně zahraničních soutěží a školení.
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Věkové omezení rozhodčích
1.

2.

3.
4.
5.

Rozhodčím se určuje pro výkon funkce rozhodčího věková hranice 65 let. Rozhodčí, který
dosáhne 65 let věku, nebude vyřazen ze seznamu rozhodčích, ale má možnost osobně požádat
PR ČSKe do 31.12. předešlého roku, než ve kterém tento věk dovrší, o zařazení do seznamu
aktivních rozhodčích. Tato žádost musí být adresována PR ČSKe, které po dohodě s KR ČSKe
rozhodne o případném zařazení rozhodčího do nominací na soutěže od 1. 1. následujícího roku.
Žádost musí obsahovat základní identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození,
kopii občanského průkazu, číslo licence) včetně požadovaného lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti. K přiložené žádosti musí žadatel připojit rovněž stanovisko KR ČSKe, které si musí
zajistit sám. KR ČSKe vydá žadateli toto stanovisko mimo jiné i s ohledem na žadatelovo
hodnocení v uplynulých letech.
PR ČSKe má povinnost odpovědět na každou takovou žádost nejpozději do 30 dnů od jejího
doručení.
Součástí takového rozhodnutí PR ČSKe bude i zařazení a funkce, které může rozhodčí vykonávat
na soutěžích ČSKe.
V případě dovršení věku nad 65 let a nezaslání žádosti o zařazení do seznamu aktivních
rozhodčích se licence řídí dle Oddílu třetího, Článku 1. Licence rozhodčích ČSKe bodu 9.

11
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NOMINACE
Nominace na turnaje ČSKe
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nominaci rozhodčích na soutěže ČSKe provádí KR ČSKe na základě:
a) kvalifikace rozhodčího;
b) úrovně soutěže;
c) hospodárnosti soutěže.
Nominace na soutěže ČSKe je dána na celý rok a je zveřejněna na webových stránkách ČSKe
zpravidla do 15.1. daného roku, nejpozději však 30 dní před konáním první soutěže v daném
roce. Případné změny v nominaci jsou v kompetenci KR ČSKe a ta má právo jí upravit podle
aktuálních možností a potřeb.
Nominace musí obsahovat nominované rozhodčí pro každou soutěž a také tři náhradníky pro
každou soutěž.
V nominaci musí být uvedeno datum a místo konání každé jednotlivé soutěže, přičemž další
podrobnosti vyplývají z propozic soutěže, případně z doplňujících pokynů KR ČSKe.
Nominaci na Mistrovství ČR tvoří KR ČSKe na základě aktuální výkonnosti rozhodčích. Nominace
stanovená obecně na začátku soutěžního roku se tak může změnit. O případné konečné úpravě
nominace na tuto soutěž budou všichni rozhodčí informováni prostřednictvím elektronické
pošty a webových stránek ČSKe. Nominace na Mistrovství ČR musí být uzavřena a zveřejněna
nejpozději jeden měsíc před konáním soutěže.
KR ČSKe může v případě potřeby nominovat i osvědčené regionální rozhodčí.
KR ČSKe může po dohodě s PR ČSKe pozvat na turnaje ČSKe i zahraniční rozhodčí.
Všichni rozhodčí jsou povinni zveřejněnou nominaci prostudovat a případně obratem omluvit
svoji neúčast. Na základě omluv KR ČSKe nominuje náhradníky, kteří byli stanoveni pro daný
turnaj v celoroční nominaci a stanoví jejich funkci. Tito náhradníci budou o této skutečnosti
neprodleně informováni, a to nejpozději 14 dní před zahájením turnaje.
Pokud se nominovaný rozhodčí nejpozději 14 dnů před soutěží písemně neomluví, má se za to,
že nominaci přijímá.
Rozhodčí, který se ze závažných důvodů omluví nejpozději 14 dnů před soutěží, bude v nominaci
nahrazen náhradníkem uvedeným v nominaci na uvedenou soutěž.
Rozhodčí, který se omluví ze soutěže v termínu kratším než 14 dní před soutěží, je povinen za
sebe zajistit adekvátní náhradu (odpovídající třída rozhodčího).
Veškeré omluvenky je rozhodčí povinen zasílat KR ČSKe prostřednictvím e-mailu na adresu
referee@czechkarate.cz, a to i s uvedením důvodu, kvůli kterému se soutěže nemůže zúčastnit.
Za důvodnou překážku ve výkonu funkce rozhodčího na soutěži ČSKe není považována účast na
jiném turnaji.
Není-li stanoveno jinak, nástup všech rozhodčích je vždy nejpozději 30 minut před oficiálním
zahájením soutěže. Rozhodčí se dostaví osobně k hlavnímu rozhodčímu a nahlásí svůj příchod.
Nominace na ostatní turnaje pořádané oddíly v ČR není náplní činnosti KR ČSKe. Tyto turnaje si
zajišťují pořadatelé turnajů. Pokud pořadatel požádá oficiální cestou KR ČSKe, tato mu může
doporučit rozhodčí ze své aktuální evidence. Všechna ostatní ujednání jsou pouze v kompetenci
pořadatele a rozhodčích.
Směrnice komise rozhodčích ČSKe 2021 | www.czechkarate.cz

12

Mezinárodní soutěže
1.
2.

3.
4.
5.

Účast na mezinárodních turnajích je českým rozhodčím doporučena. Účast na těchto akcích však
nesmí být v rozporu se stanovami ČSKe a reglementem EKF/WKF.
Účast na veškerých zahraničních soutěžích podléhá povinnosti nahlášení KR ČSKe, a to
elektronickou poštou na adresu referee@czechkarate.cz maximálně 30 dnů a minimálně 10 dnů
před konáním akce.
KR ČSKe si vyhrazuje právo svým rozhodčím účast na nevhodných soutěžích nedoporučit.
Registrace na mezinárodní soutěže EKF, WKF, Karate 1, Premiere League, Série A a Youth League
je možná pouze přes ČSKe.
PR ČSKe na základě návrhu KR ČSKe zveřejňuje na webových stránkách ČSKe seznam všech
kvalifikovaných rozhodčích ČSKe pro výjezd na turnaje MS, ME a Karate1. Rozhodčí uvedení na
tomto seznamu jsou povinni v případě zájmu o přihlášení na tyto turnaje přes systémy
„SPORTSID nebo SPORTDATA“ kontaktovat viceprezidenta pro sport ČSKe v dostatečném
předstihu před termínem pro registraci do systému, nejpozději však 10 dní před ukončením
registrace ze strany pořadatele.

13
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HODNOCENÍ ROZHODČÍCH
Hodnocení
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Hodnocení každého nominovaného rozhodčího probíhá na vybraných soutěžích určených KR
ČSKe. Hodnocení je plně v kompetenci KR ČSKe, a to zejména na základě hlášení hlavních
rozhodčích soutěží.
Hlavní rozhodčí provádí ihned po ukončení soutěže briefing manažerů tatami, od kterých přebírá
hodnocení výkonů jednotlivých rozhodčích. Celkové hodnocení pak hlavní rozhodčí zanáší do
protokolu ze soutěže.
Manažer tatami provádí hodnocení tak, že veškerou činnost daného rozhodčího na soutěži
ohodnotí známkami 1 až 10 (1 = nejhorší hodnocení, 10 = nejlepší hodnocení).
Výklad hodnotícího systému náleží výhradně KR ČSKe.
Hlavní rozhodčí předává celkový protokol ze soutěže elektronicky se svým podpisem KR ČSKe, a
to do jednoho týdne ode dne konání soutěže.
KR ČSKe provádí vyhodnocení všech protokolů ze soutěží, které následně využívá pro účely
školení rozhodčích a pro udělování tříd rozhodčích na další období.

Mezinárodní turnaje a turnaje v zahraničí
KR ČSKe si může od hlavního rozhodčího mezinárodního turnaje vyžádat hodnocení zúčastněných
rozhodčích s licencemi ČSKe.

14

Směrnice komise rozhodčích ČSKe 2021 | www.czechkarate.cz

PRÁVA A POVINNOSTI ROZHODČÍCH NA SOUTĚŽI
Obecná práva rozhodčích na soutěži
Rozhodčí má na soutěžích obecně zejména tato práva:
a) Rozhodčí má právo obdržet od KR ČSKe celkovou roční nominaci na všechny soutěže ČSKe
v termínu, který stanoví tato směrnice;
b) Rozhodčí má právo obdržet od KR ČSKe všechny změny nominace, které v průběhu roku
nastanou;
c) V případě nominace na soutěž má rozhodčí právo být na této soutěži funkčně zařazen dle své
rozhodcovské třídy;
d) Rozhodčí má právo na stravu v případě, že soutěž trvá déle než 6 hodin (v případě ukončení
soutěže po 20:00 má právo i na večeři),
e) Rozhodčí má právo na odměnu za činnost rozhodčího na soutěži dle ekonomické směrnice
ČSKe.

Práva rozhodčích plynoucí držitelům z jednotlivých licencí
Rozhodčí s licenci IV. třídy (Regionální nejvyšší licence)
1. má právo zastávat funkci zapisovatele a obsluhy časomíry;
2. pod dozorem kontrolora zápasové plochy může být navrhnut jak soudce v utkání kata a kumite
na soutěžích ČSKe (s výjimkou MČR).

Rozhodčí s licenci III. třídy
1. má právo zastávat funkci zapisovatele, obsluhy časomíry a soudce na soutěžích ČSKe (s
výjimkou MČR);
2. pod dozorem kontrolora zápasové plochy může být navrhnut jako soudce nebo jako rozhodčí
v utkání kata a kumite na soutěžích ČSKe.

Rozhodčí s licenci II. třídy
1. má právo zastávat funkci soudce a rozhodčího na soutěžích ČSKe dle uvážení kontrolora
zápasové plochy, který zodpovídá za jeho výkon;
2. má právo být navrhnut do funkce kontrolora zápasové plochy na soutěžích ČSKe, kde
zodpovídá za výkon ostatních rozhodčích a soudců, které nasazuje k jednotlivým utkáním.

Rozhodčí s licenci I. třídy
1. může zastávat funkci kontrolora zápasové plochy;
2. může zasedat v Radě rozhodčích, ustanovené na každé soutěži KR ČSKe, pro regulárnost
soutěže a řešení nenadálých situaci (protesty apod.);
3. může zastávat funkci hlavního rozhodčího;
4. může být navržen KR ČSKe do funkce lektora;
5. může být KR ČSKe navržen na zkoušky mezinárodního rozhodčího EKF a WKF, za předpokladu
splnění všech podmínek.
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Povinnosti hlavního rozhodčího
Hlavní rozhodčí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

má povinnost být v předepsaném oděvu dle pravidel WKF a ČSKe;
má povinnost zkontrolovat způsobilost nominovaných rozhodčích;
má povinnost zkontrolovat způsobilost časoměřičů a obsluhy;
má povinnost ustanovit Radu rozhodčích;
má povinnost nasazovat manažery a rozhodčí na tatami podle nominace k řízení zápasů za
současného dodržení zásady neutrality;
má povinnost provést poučení delegovaných lékařů a zdravotníků;
odpovídá za činnost rozhodčích a veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo
zápasiště;
má povinnost vypracovat zprávu Hlavního rozhodčího (jestli to není člen KR), kterou předá KR
ČSKe nejpozději do jednoho týdne po skončení turnaje;
má povinnost vypracovat hodnocení manažerů a ostatních rozhodčích (v případě rozdílnosti od
manažerů – doplnit o vlastní poznatky),
má povinnost zpracovat všechny protesty a doplnit je dokumentací pro KR ČSKe a vše předat KR
ČSKe nejpozději do jednoho týdne po skončení turnaje;
má povinnost dodržovat kodex rozhodčího karate, přičemž tuto povinnost má i mimo soutěž.

Povinnost rozhodčího na soutěži
Rozhodčí na soutěži:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

má povinnost dostavit se na místo soutěže ve stanovenou dobu;
má povinnost být v předepsaném oděvu dle pravidel WKF a ČSKe;
má povinnost po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího a manažera tatami;
má povinnost plnit povinnosti dle pravidel karate a soutěžního řádu a byt nestranný
v rozhodování (není povoleno rozhodovat zápasy, kterých se zúčastní členové jeho domovského
oddílu – výjimku uděluje KZP);
má povinnost vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky;
má povinnost plně se věnovat práci rozhodčího;
má povinnost svá rozhodnutí projednávat pouze s manažerem tatami nebo hlavním rozhodčím
a plně se vyhnout kontaktu s ostatními funkcionáři na soutěži (kouči, trenéry, závodníky);
má povinnost dodržovat kodex rozhodčího karate, přičemž tuto povinnost má i mimo soutěž;
má povinnost podrobit se případnému testu na užití alkoholických nápojů či omamných a
psychotropních látek, přičemž tento test může provádět před turnajem nebo v jeho průběhu
osoba pověřená tímto úkolem ze strany KR ČSKe nebo PR ČSKe.
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PROCESNÍ USTANOVENÍ A SANKCE
Obecné ustanovení
Rozhodčí jsou povinni řídit se touto směrnicí, stanovami ČSKe, dalšími vnitřními předpisy ČSKe stejně
jako obecně závaznými právními předpisy, a dodržovat ustanovení v nich obsažená.

Sankce
1.

2.
3.
4.

Poruší-li rozhodčí svoji povinnost uvedenou v oddílu sedmém článku 1, byť i z nedbalosti, může
mu být udělena některá z následujících sankcí:
a)
napomenutí;
b)
pozastavení platnosti licence až na jeden rok;
c)
zkrácení odměny za výkon funkce rozhodčího, a to až o 50% až na jeden rok;
d)
peněžitá pokuta až do výše 5.000,- Kč;
e)
snížení rozhodcovské třídy;
f)
odejmutí rozhodcovské třídy.
Při výběru sankce za konkrétní provinění se zohledňuje míra a závažnost provinění, stejně jako
veškeré okolnosti provinění.
U uložení sankce rozhoduje KR ČSKe.
Proti rozhodnutí KR ČSKe o uložení sankce je možné podat písemně odvolání, a to do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje PR ČSKe. Rozhodnutí může být dotčenému
rozhodčímu doručováno i prostřednictvím elektronické pošty, přičemž v takovém případě se
rozhodnutí považuje za doručené třetím pracovním dnem po odeslání zprávy.
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PŘECHODNÁ A ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zveřejňování usnesení KR ČSKe
Veškerá usneseni KR ČSKe nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na webových stránkách
ČSKe, nebo odesláním elektronickou poštou na adresy členů rozhodčích ČSKe.

Školení, doškolení a licence ČSKe
Každý rozhodčí, který se stal držitelem rozhodcovské třídy a licence před dnem nabytí účinnosti této
směrnice, je jejich držitelem i nadále. Nové udělení rozhodcovských tříd dle této směrnice proběhne u
všech rozhodčích na prvním školení rozhodčích po nabytí účinnosti této směrnice.

Doručování písemností
Pro účely této směrnice a norem souvisejících s jejím prováděním je písemná forma zachována i
v případě, je-li daný dokument odeslán na elektronickou adresu člena sboru rozhodčích vedenou
v seznamu sboru rozhodčích.

Vydávaní norem KR ČSKe
KR ČSKe navrhuje směrnice, které upravují vztahy související s činnosti KR ČSKe, které jsou normami
této směrnice neupravené. Směrnice vydaná KR ČSKe nesmí byt v rozporu s právním řádem ČR,
stanovami ČSKe. Směrnice je navrhovaná ze strany KR ČSKe a předkládá se k projednaní a schválení PR
ČSKe.

Výjimky z této směrnice
PR ČSKe má právo povolovat výjimky z ustanovení obsažených v této směrnici, je-li to v daném případě
vhodné pro činnost KR ČSKe a činnost ČSKe.

Platnost a účinnost
Tato směrnice byla schválena na jednání prezidia ČSKe dne 09.02.2021, ruší předešlé dokumenty a
stává se planým ode dne jeho vyhlášení a zveřejnění na webové prezentaci Českého svazu karate z.s.

________________________________
President ČSKe
Ing. Jiří Boček, MBA
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