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Zásady pro činnost rozhodčích ČSJu

Komise rozhodčích je výkonným orgánem Českého svazu juda.
Předsedkyně/předseda KR je jmenována/jmenován Plénem ČSJu na návrh představenstva ČSJu a je
členkou/členem Výkonného výboru ČSJu.
KR má 4- 6 členů, členy schvaluje VV ČSJu na návrh předsedkyně/předsedy KR ČSJu. Seznam členů je
zveřejněn na webu ČSJu- Komise rozhodčích.
Plénum KR tvoří předsedkyně/předseda KR ČSJu a předsedkyně/předsedové KR KSJu, schází se zpravidla 2
x ročně.
Řízení rozhodcovské činnosti v nižších územních celcích zajišťují Komise rozhodčích Krajských svazů juda.
Seznam jejich předsedkyň/předsedů je zveřejněn na webu ČSJu- Komise rozhodčích.
KR ČSJu působí v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•

Řízení a koordinace činností KR ČSJu, vedení agendy
Delegace rozhodčích na soutěže pořádané ČSJu
Delegace rozhodčích na mezinárodní soutěže
Hodnocení výkonu rozhodčích na soutěžích ČSJu, příp. mezinárodních soutěžích pořádaných ČSJu
Organizace školení pro nové rozhodčí, organizace seminářů pro stávající rozhodčí
Přenos informací z mezinárodních seminářů a turnajů dále do Pléna

1. Kvalifikace rozhodčích juda
1.1 Přehled kvalifikací
Rozhodčí ČSJu III. třídy
Rozhodčí ČSJu II. třídy
Rozhodčí ČSJu I.třídy
Rozhodčí ČSJu Národní
Rozhodčí Mezinárodní – IJF-B
Rozhodčí Mezinárodní- IJF-A
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Kvalifikace

Věk

Min. Podmínky pro získání a prodloužení
Kyu/DAN
kvalifikace

Rozhodčí III.třídy

16-18 let 2. Kyu

Rozhodčí II. Třídy

18 1. Kyu

Rozhodčí I. Třídy

21 I.Dan

Národní rozhodčí

22 I. DAN

Mezinárodní IJF-B

25 II. DAN

Mezinárodní IJF-A

29-55

stefanikova@czechjudo.cz

III. DAN

školení rozhodčích KR KSJu/ČSJu,úspěšné
složení teoretické a praktické zkoušky, planost
licence 2 roky, bez účasti na doškolení KR
KSJu/ČSJu licence zaniká
na doporučení KR KSJu, školení rozhočích KR
ČSJu, úspěšné složení teoretické a praktické
zkoušky, platnost licence je 2roky, bez účasti
na doškolení KR ČSJu a aktivní činnosti *
rozhodčího licence zaniká
na doporučení KR ČSJu, školení rozhodčích KR
ČSJu, úspěšné složení teoretické a praktické
zkoušky, platnost licence 2 roky, bez účasti na
doškolení KR ČSJu a aktivní činnosti *licence
zaniká
jmenuje KR ČSJu z řad nejlépe hodnocených
rozhodčích I.třídy, platnost licence je 1 rok,
podmínkou jmenování je účast na semináři KR
ČSJu *
schvaluje VV ČSJu na návrh KR ČSJu, dle
podmínek EJU
schvaluje VV ČSJu na návrh KR ČSJu, dle
podmínek IJF, IJF tuto nominaci schvaluje

* aktivní činnost- účast na alespoň 2 soutěžích ČSJu a 2 soutěžích KSJu za rok
* účast na semináři KR- výjimka z neúčasti na semináři může být ve mimořádných případech omluvena

1.2 Podmínky pro získání kvalifikace rozhodčího ČSJu
•

Členství v ČSJu, zaplacená licence na daný kalendářní rok
1.2.1 Výjimky:

Úspěšní reprezentanti medailisté ME, MS – se mohou stát rozhodčími I.třídy, po úspěšném absolvování
zkoušky.

1.3 Pořadatelé školení:
KR KSJu -

školí a doškoluje rozhodčí ČSJu III. třídy

KR ČSJu -

školí a doškoluje rozdčí ČSJu II. a I. třídy a Národní rozhodčí
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KR KSJu informuje KR ČSJu o záměru uspořádat školení nových rozhodčích ČSJu s dostatečným časovým
předstihem. KR KSJu sdělí datum a místo konání, lektory školení. KR ČSJu zveřejní informace na webu
ČSJu, aby se školení nových rozhodčích se mohli účastnit také zájemci z jiných krajů.
V případě většího počtu nových zájemců může školení rozhodčích III.třídy provést KR ČSJu.

1.3.1 Náplň školení:
•
•
•

Teoretická část- pravidla juda, úloha a osobnost rozhodčího, soutěžní řád, vedení tabulek,
losování, zápasové situace na tatami, rozbor videa; písemný test, pohovor
Praktická část- osobnost rozhodčího na tatami, oceňování technik, aplikace pravidel, spolupráce
s rozhodčími u Care systému
Ze školení je vedoucím akce vyhotoven písemný záznam Protokol o zkoušce, který bude předán
pořádající KR KSJu, 1 kopie zůstává KR ČSJu pro provedení záznamu nově jmenovaných rozhodčích
ČSJu do centrální evidence ČSJu

1.4 Z evidence rozhodčích jsou vyřazeni:
•
•
•
•

Rozhodčí, kteří po dobu 5 let neplní podmínky pro obnovení licence
Rozhodčí, kteří sami požádají o vyřazení
Rozhodčí, kterým je licence odejmuta pro hrubé porušení povinností rozhodčího nebo stanov ČSJu
Rozhodčí, kterým zanikne členství v ČSJu

2. Delegace rozhodčího na soutěže:
•
•

•
•
•
•

Rozhodčí, hlavní rozhodčí a instruktor jsou na soutěže delegování v souladu se Soutěžním řádem
ČSJu ( čl.12)
Rozhodčí jsou na soutěže delegováni na základě přihlášení na soutěže v Portálu rozhodčích ČSJu
▪ Rozhodčí se takto mohou přihlásit na mistrovské/ nemistrovské soutěže v rámci KSJu
▪ Rozhodčí se takto mohou přihlásit na mistrovské/nemistrovské soutěže ČSJu a mezinárodní
turnaje pořádané ČSJu na základě získané licence
Delegaci obdrží rozhodčí emailem včetně rozpisu soutěže, případně formuláři pro finanční náhrady
Jestliže se delegovaný rozhodčí nemůže soutěže zúčastnit, je povinen neprodleně informovat
vysílající složku emailem nebo telefonicky a ze soutěže se také odhlásit.
Delegovaný rozhodčí nesmí na dané soutěži vykonávat souběžně funkci trenéra, vedoucího
družstva ….
Rozhodčí je povinen vést si záznam o činnosti v Průkazu juda, a to i jako Hlavní rozhodčí nebo
Instruktor. Účast na soutěži stvrzuje Hlavní rozhodčí nebo Instruktor.

2.1 Přihlašování rozhodčích na soutěže:
•

Rozhodčí se přihlašuje na soutěže přes Portál rozhodčích ČSJu http//:csju.cz pomocí svých
přihlašovacích údajů
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Rozhodčí III. třídy se může přihlásit na soutěže příslušného KSJu, případně jiného KSJu, pokud je
veden jako Host tohoto KSJu, na doporučení KR KSJu i soutěže Český pohár
Rozhodčí II. třídy se může přihlásit na soutěže příslušného KSJu , případně jiného KSJu, pokud je
veden jako Host tohoto KSJu; dále se může přihlásit na soutěže ČSJu- Český pohár, dorostenecká
liga (DL), I.liga (IL),Přebory ČR, Mezinárodní turnaje pořádané ČSJu jako pomocný rozhodčí
Rozhodčí I. třídy se může přihlásit na všechny soutěže KSJu, případně jiného KSJu, pokud je veden
jako Host tohoto KSJu, všechny soutěže ČSJu, Mezinárodní turnaje pořádané ČSJu jako pomocný
rozhodčí
Národní rozhodčí a Mezinárodní rozhodčí se může přihlásit na všechny turnaje příslušného KSJu,
případně jiného KSJu, pokud je veden jako Host tohoto KSJu, soutěže ČSJu, Mezinárodní turnaje
pořádané ČSJu
Delegace rozhodčích na soutěže ČSJu bude provedena na základě
o Kvalifikace rozhodčího a úrovně soutěže
o Hodnocení rozhodčího na turnajích ČSJu
o Hospodárnosti soutěže

3. Povinnosti rozhodčího:
•
•

•
•

Každý rozhodčí ČSJu je povinen řídit se SŘ ČSJu čl. 12.3
Být v předepsaném oděvu – bílá košile, šedá nebo tmavě modrá vázanka, tmavě modré nebo
černé sako, tmavě šedé nebo černé kalhoty (v případě mezinárodních turnajů dle požadavků
EJU,IJF), černé ponožky
Dostavit se min. 15 minut před začátkem vážení, pokud nebude stanoveno jinak
Zúčastnit se porady rozhodčích, čas a místo bude stanoveno hlavním rozhodčím

3.1 Povinnosti rozhodčích na vážení:
•
•

•
•
•

10 minut před vážením být připraveni na stanovištích
Na soutěžích ČSJu mít připraveny vážní listy od Sportovního ředitele soutěže (SŘS), vážní listy
podepsat a čitelně označit jmény vážících, startovní lístky v případě požadavků SŘS označit jmény
vážících
Vážení na soutěži upravuje článek 13.2 Soutěžního řádu ČSJu
Dbát na identifikaci závodníků dle článku 7.1 Soutěžního řádu ČSJu
Ženy váží soutěžící ženského pohlaví, muži váží soutěžící mužského pohlaví

4. Hlavní rozhodčí (HLR)
•
•
•
•

HLR se řídí článkem 12.4 Soutěžního řádu ČSJu
HLR je na soutěž delegován KR KSJu/ KR ČSJu podle charakteru soutěže
Na soutěžích KSJu je HLR delegován předsedkyní/předsedou KR KSJu
Po skončení soutěže zašle HLR vysílající KR zprávu HLR včetně záznamu o případných zraněních
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5. Instruktor na soutěžích ČSJu:
•
•
•
•
•
•

Článek 12.5 Soutěžního řádu ČSJu
Instruktoři jsou jmenovaní KR ČSJu z řad Národních a Mezinárodních rozhodčích ČSJu na
kalendářní rok, seznam Instruktorů je zveřejněn na webu ČSJu – Komise rozhodčích
Hodnotí výkon rozhodčích na soutěži dle výkladu pravidel, která jsou shodná s pravidly EJU
Hodnotí výkon jednotlivých rozhodčích i jejich spolupráci s ostatními rozhodčími, dohlíží na
správnost posouzení zápasů
Ve sporných situacích je jeho názor nadřazen
Způsob hodnocení rozhodčích na soutěžích ČSJu upravuje dokument zveřejněný na webu ČSJu

5.1 Hodnocené soutěže
Pokud není na soutěž delegován Instruktor, jeho funkci přebírá HLR
• Český pohár žactva, dorostu, seniorů
• Přebor ČR ml. a st. žactva, Přebor ČR družstev starších žáků a žákyň
• MČR dorostu, družstev dorostenek
• MČR juniorek a juniorů
• MČR žen a mužů, družstev žen
• Dorostenecká liga, 1.liga, Extraliga

Platnost Zásad pro činnost rozhodčích od 1.1.2022

