Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.

Směrnice rozhodčích
JSK ČSKe
2016

Platnost od 24. 1. 2016

Korespondence: Tábory 13, 693 01 Hustopeče, IČ 04190866

Komise rozhodčích JSK ČSKe
Článek I.

Všeobecná část

Oddíl 1.01

Základní ustanovení

(1)

Komise rozhodčích Jihomoravského svazu karate ČSKe, z.s. (dále jen jako KR JSK ČSKe)
je zřízena na základě stanov JSK ČSKe.

(2)

Veškeré činnosti KR JSK ČSKe se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě
vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí
neupravené se řídí Stanovami JSK ČSKe, právním řádem ČR a obecnými morálními
normami.

Oddíl 1.02

Komise rozhodčích JSK ČSKe

(1)

Komise rozhodčích se skládá z 2. členů a předsedy.

(2)

Předseda komise rozhodčích je volen VV JSK ČSKe.

(3)

Předsedou komise rozhodčích může být zvolen člen JSK ČSKe, držitel mistrovského
technického stupně vyspělosti jednoho z oficiálních stylů karate, držitel nejvyšší
národní licence jakéhokoliv stupně.

(4)

Členové komise rozhodčích jsou navrženi ke schválení VV JSK ČSKe. VV zvoleným
předsedou komise rozhodčích. Podmínkou kandidátu je členství v JSK ČSKe a odborná
způsobilost.

Článek II. Činnost komise rozhodčích JSK ČSKe
Oddíl 2.01

KR JSK ČSKe zejména:

(1)

navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích JSK ČSKe pro výkon funkce rozhodčích na
soutěžích pořádaných pod hlavičkou JSK ČSKe, návrh zveřejní nejpozději do 15tého
dne před soutěží,

(2)

pořádá vzdělávací akce sboru rozhodčích JSK ČSKe, upravené zvláštní směrnicí,

(3)

uděluje licence rozhodčím a soudcům JSK ČSKe,

(4)

navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích JSK ČSKe na národní školení, a to vždy před
konáním národního školení,

(5)

monitoruje výkony jednotlivých členů sboru rozhodčích JSK ČSKe,

(6)

zajišťuje materiální zabezpečení chodu a činnosti sboru rozhodčích JSK ČSKe, a to ve
spolupráci s ekonomickým úsekem nebo vlastní hospodářskou činností,

(7)

zveřejňuje oficiální seznam licencovaných rozhodčích pro každou jednotlivou sezónu,
a to zpravidla do měsíce po ukončení řádného školení nebo před zahájením sezóny,

Článek III. Rozdělení licencí JSK ČSKe
Oddíl 3.01
(1)
(2)

Licence
Licence I. třídy JSK ČSKe (RA)
Licence II. třídy JSK ČSKe (RB)
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(3)
(4)

Licence III. třídy JSK ČSKe (SA)
Licence IV. třídy JSK ČSKe (SB)

Článek IV. Minimální požadavky pro zisk licence
Oddíl 4.01
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Oddíl 4.02
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Oddíl 4.03
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Oddíl 4.04
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Licence IV. třídy Soudce B
Minimální věk 15 let
Minimálně 4. Kyu
Uděluje a eviduje KR JSK ČSKe
Platnost licence je na dobu 2 let
Působnost na soutěži Poháru Talentů JSK ČSKe

Licence III. třídy Soudce A
Minimální věk 16 let
Minimálně 3. Kyu
Uděluje a eviduje KR JSK ČSKe
Platnost licence je na dobu 2 let
Působnost na soutěži Poháru Talentů JSK ČSKe
Působnost jako soudce na soutěžích Krajského úrovně v rámci JSK ČSKe

Licence II. třídy Rozhodčí B
Minimální věk 18 let
Minimálně 2. Kyu
min. 2 roky držitel licence Soudce A
Uděluje a eviduje KR JSK ČSKe
Platnost licence je na dobu 2 let
Působnost na soutěži Poháru Talentů JSK ČSKe
Působnost jako soudce na soutěžích krajských svazů
Působnost jako rozhodčí na soutěžích Krajského úrovně v rámci JSK ČSKe

Licence I. třídy Rozhodčí A
Minimální věk 18 let
Minimálně 1. Kyu
min. 2 roky držitel licence Rozhodčí B
Uděluje a eviduje KR JSK ČSKe
Platnost licence je na dobu 2 let
Působnost na soutěži Poháru Talentů JSK ČSKe
Působnost jako soudce na soutěžích krajských svazů
Působnost jako rozhodčí na soutěžích krajských svazů
Doporučen pro působnost na Národní úrovni ČSKe
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Oddíl 4.05
(1)
(2)

Rozhodčí ČSKe
Řídí se směrnicí ČSKe ve všech aspektech
Působí jako KZP na soutěžích JSK ČSKe

Článek V. Podmínky udělení licence
Oddíl 5.01

Testy

Úspěšně složený test z pravidel WKF (s dodatky ČSKe, a JSK ČSKe) a to pro:
(1)
(2)
(3)
(4)

Oddíl 5.02

licenci SB v minimálním rozsahu 60% úspěšnosti;
licenci SA v minimálním rozsahu 70% úspěšnosti;
licence RB v minimálním rozsahu 80% úspěšnosti;
licence RA v minimálním rozsahu 90% úspěšnosti.

Aktivní účast

Podmínkou pro získání vyšší licence je aktivní účast na poli rozhodcovském v minimálním rozsahu:
(1)
(2)
(3)

licenci z SB na SA v minimálním rozsahu 1 soutěž za kalendářní rok;
licence z SA a RB v minimálním rozsahu 2 soutěž za kalendářní rok;
licence z SA a RB (RA) v minimálním rozsahu 2 a více soutěží za kalendářní rok.

Článek VI. Práva a povinnosti držitele licencí
Oddíl 6.01

Držitel licence rozhodčí má právo:

(1)

má právo být delegován jako rozhodčí, soudce na soutěže regionálního významu dle
odpovídající licence;

(2)

má právo být odměněn za funkci rozhodčího nebo soudce dle platné ekonomické
směrnice JSK ČSKe.

Oddíl 6.02

Držitel licence rozhodčí má povinnost:

(1)

Všichni členové sboru rozhodčích JSK ČSKe mají povinnost účastnit se řádně a včas
všech akcí, na které jsou KR JSK ČSKe navrženi pro výkon funkce rozhodčího.

(2)

Členové Sboru rozhodčích JSK ČSKe jsou povinni rozhodovat nestranně a nezávisle na
základě platných pravidel a svého nejlepšího zvážení rozhodných skutečností.
K rozhodnutí musí dospět člen Sboru rozhodčích pouze na základě vlastního uvážení,
popřípadě na základě konzultace s členy panelu rozhodčích, kontrolorem zápasové
plochy anebo KR JSK ČSKe, nikoli na základě konzultace s třetími osobami.

(3)

Aby byla zajištěna nestrannost v rozhodování člena Sboru rozhodčích JSK ČSKe není
mu povoleno rozhodovat zápasy, kterých se zúčastní členové jejich domovských
oddílů, výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze kontrolor zápasové plochy.
Výjimka musí být udělena pro každý zápas zvlášť. Závěrečné ustanovení
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Článek VII. Závěrečné ustanovení
Oddíl 7.01

Platnost směrnice

Směrnice byla schválena VV JSK ČSKe dne 24.1.2016 a nabila platnosti zveřejněním na stránkách
svazu www.karate-jmk.cz v sekci ke stažení.
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