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1. Přehled kvalifikací
•

Rozhodčí ČSJu Národní

•

Rozhodčí ČSJu TOP 30

•

Rozhodčí ČSJu TOP 20

•

Rozhodčí ČSJu Mezinárodní Continental (B)

•

Rozhodčí ČSJu Mezinárodní International (A)

•

Instruktor

2. Podmínky pro získání kvalifikace, platnost kvalifikace
Kvalifikace

Věk

Min.KYU, DAN

Rozhodčí ČSJu
Národní

16

2. KYU

Rozhodčí ČSJu TOP 30

18

1. KYU

Rozhodčí ČSJu TOP 20

18

1. KYU

Rozhodčí ČSJu
Mezinárodní
Continental (B)
Rozhodčí ČSJu
Mezinárodní
International (A)
Instruktor

25

2. DAN

29

3. DAN

25

2. DAN

Podmínky pro získaní a prodlouženi kvalifikace
Školení rozhodčích + závěrečná zkouška, do 3 let
povinnost zúčastnit se doškolení a ověření znalosti
pravidel, po 3 letech bez doškolení kvalifikace zaniká
Pořadatel je KR ČSJu a krajské KR.
Výkonnost rozhodčího, umístění na 21.-30. místě
žebříčku rozhodčích v předešlém roce.
Jednodenní školení min. jednou za 2 roky. Ověření
znalosti pravidel. Pořadatel je KR ČSJu.
Výkonnost rozhodčího, umístění na 1.-20. místě
žebříčku rozhodčích v předešlém roce.
Jednodenní školení min. jednou za 2 roky. Ověření
znalosti pravidel. Pořadatel je KR ČSJu.
Mezinárodní rozhodci Continental. Jednodenní
školení min. jednou za 2 roky. Ověření znalosti
pravidel. Pořadatel je KR ČSJu.
Mezinárodni rozhodci International. Jednodenní
školení min. jednou za 2 roky. Ověření znalosti
pravidel. Pořadatel je KR ČSJu.
Jmenuje vedeni KR ČSJu. Jednodenní školení min.
jednou za rok. Ověření znalosti pravidel a sjednocení
kritérií hodnocení. Pořadatel je KR ČSJu.

•

Každý rozhodčí musí být řádným členem ČSJu

•

Kvalifikace všech rozhodčích ČSJu je udělena na kalendářní rok.
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•

K 31. 12. kvalifikace rozhodčího zaniká a pro následující rok jsou rozhodčí zařazeni do nových
kvalifikačních tříd na základě aktuálního žebříčku rozhodčích.

•

Zařazení rozhodčích do kvalifikačních tříd vykonává vedení KR ČSJu.

•

Každý TOP30 rozhodčí a TOP20 rozhodčí má za povinnost odrozhodovat min. dva dny na TOP soutěžích
ČSJu, hodnocených instruktorem ČSJu, aby se v daném roce dostal do žebříčku TOP20 nebo TOP30
rozhodčích ČSJu. V opačném případě mu bude v následujícím roce automaticky přidělena kvalifikace o
třídu níž. Rozhodčí ČSJu Národní má za povinnost odrozhodovat min. dva dny na soutěžích ČSJu,
hodnocených instruktorem ČSJu, aby se v daném roce dostal do žebříčku rozhodčích, případně mohl v
žebříčku postoupit, max. však do TOP30 rozhodčích ČSJu.

•

Na aktivní rozhodčí, které KR ČSJu využívá jako instruktory, se tato povinnost nevztahuje, pokud se
prokáže, že se nemohli zúčastnit dostatečného počtu hodnocených soutěží, jelikož na nich byli jako
instruktoři. V tomto případě jim vedení KR ČSJu přidělí kvalifikaci na příští rok.

3. Žebříček rozhodčích
•

Hodnotící kritéria jsou přílohou těchto zásad.

•

Do žebříčku rozhodčích ČSJu je zařazeno hodnocení rozhodčích z níže uvedených TOP soutěží:
o

PČR starších žáků

o

MČR dorostu a juniorů

o

MČR

o

Evropské poháry dorostu a juniorů v případě, že rozhodčí na těchto soutěžích budou hodnoceni
českými instruktory.

a z níže uvedených soutěží:
o

Český pohár žáků, dorostu a juniorů

o

PČR mladších žáků

•

Vedení KR ČSJu může rozšířit počet hodnocených soutěží dle potřeby.

•

Mezinárodní rozhodčí mají vlastní žebříček na základe hodnocení EJU a IJF.

4. Mezinárodní rozhodčí

Strana 4

ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION

Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-233 355 280

•

Mezinárodní rozhodčí se řídí směrnicemi a zásadami ČSJu a předpisy EJU a IJF – Regulation for Referees.
viz www.czechjudo.org a www.eju.net a www.ijf.org

•

Nejdůležitější podmínky pro vyslání na zkoušky mezinárodního rozhodčího Continental (B)

•

•

o

Věk 25– 50 let.

o

Získání kvalifikace rozhodčí TOP 20 v posledních dvou letech.

o

Minimálně třikrát hodnocen na TOP soutěžích ČSJu za poslední rok.

o

Aktivní znalost anglického jazyka

o

Výběr vedením KR ČSJu dle předem stanovených kritérií a přihlášení přes ČSJu na KR EJU.

Nejdůležitější podmínky pro vyslání na zkoušky mezinárodního rozhodčího International (A)
o

Věk 29 – 55 let

o

Doporučení KR EJU dle žebříčku EJU

o

Výběr vedením KR ČSJu a přihlášení přes ČSJu na KR EJU.

Výběr a nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže
o

Výběr a nominace probíhají v souladu s EJU a IJF Regulation for Referees.

o

Výběr rozhodčích na OH, MS, ME, Masters, Grand Slam, Grand Prix navrhuje a schvaluje
komise rozhodčích IJF a EJU.

•

o

Výběr rozhodčích na European Judo Open a European Judo Cup jsou upraveny předpisy EJU

o

Ze strany ČSJu budou nominace prováděny za účelem a s cílem dosažení zastoupení čs.
rozhodčího na vrcholných soutěží ME, MS, OH.

o

Nominace na všechny mezinárodní soutěže provádí vedení KR ČSJu.

Instruktor
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o

Dohlíží a zodpovídá za regulérnost jednotlivých utkání a spolu s hlavním rozhodčím zodpovídá
za chod celé soutěže.

o

Hodnotí výkon rozhodčích na soutěži na základě dohodnutých kritérií, které jsou stejného
charakteru jako kritéria KR EJU.

o

Instruktoři mají povinnost zúčastnit se každý rok seminářů k sjednocení kritérií hodnocení.
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o

Další práva a povinnosti instruktora jsou řešeny pokyny vedení komise rozhodčích ČSJu.

o

Instruktory jmenuje k 1. 1. každého roku vedení KR ČSJu .

6. Schvalování krajských soutěží
•
Na všechny soutěže schválené krajským STK deleguje rozhodči předseda KR KSJu.
•

Rozhodči ČSJu může rozhodovat na soutěžích pouze na základe oficielní delegace KR.

7. Předpoklad pro funkci hlavního rozhodčího
Pro vykonávání funkce hlavního rozhodčího, musí tenhle dovršit 18 let a splňovat jednu z následujících
podmínek:
• Mezinárodní rozhodčí
•

TOP 20 rozhodčí

•

TOP 30 rozhodčí

•

Rozhodčí ČSJu Národní, který v uplynulém roce dosáhl hodnocení v žebříčku alespoň 6,0

•

Na žádost předsedy KR KSJu může vedeni KR ČSJu schválit do funkce hlavního rozhodčího i další
rozhodčí.

8. Úbor rozhodčího
Tmavomodré nebo černé sako s odznakem rozhodčího, bílá košile, kravata, šedé nebo černé kalhoty,
černé jednobarevné ponožky a vhodná společenská obuv k obleku ( ne pantofle, žabky do vody, bačkory
apod.).

9. Přílohy
9.1. Odměny rozhodčích na soutěži a vyplacení náhrad
• Odměny rozhodčích a vyplaceni náhrad řeší Ekonomická směrnice ČSJu.
9.2. Hodnocení rozhodčích - žebříček
1. Kategorie
Subjektem hodnocení jsou všichni rozhodčí ČSJu. Na základě hodnocení předem určených soutěžích, se
průběžně vytváří výkonnostní žebříček rozhodčích. Žebříček slouží k nominaci rozhodčích na další
soutěže ČSJu
2. Hodnocení
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každého delegovaného rozhodčího proběhne na vybraných soutěžích, určených vedením KR ČSJu na
příslušný kalendářní rok. Hodnocení je přílohou „Zprávy instruktora rozhodčích“. Body získané
hodnocením na jednotlivých bodovaných dnech se podělí počtem hodnocených bodovaných dnů a
výsledek se započítá do celkového pořadí rozhodčích v žebříčku. Delegovaní rozhodčí jsou o výsledku
hodnocení informováni bezprostředně po soutěži. Aktuální žebříček je po každé hodnocené soutěži
publikován na stránkách ČSJu. Konečné pořadí v žebříčku rozhodčích vydá KR ČSJu po ukončení soutěží
daného kalendářního roku
3. Období
Hodnotící období je vždy jeden kalendářní rok.
4. Klasifikační systém
Kritéria hodnocení rozhodčích ČSJu jsou stejného charakteru jako kritéria hodnoceni rozhodčích EJU.
Instruktoři ČSJu jsou každoročně doškolováni vedením KR ČSJu za účasti minimálně jednoho člena KR
EJU nebo KR IJF na semináři ČSJu s hlavním cílem sjednoceni kritérií hodnocení. Hodnocení rozhodčího
se vztahuje ne jenom na technické kvality rozhodčího, ale také na jeho osobnost a jeho chování jak na
tatami tak i mimo něj. Hodnotí se bodovým hodnocením od 1 bodu do 10 v decimálních krocích (např.
6,7). K ulehčení průběhu hodnocení každý instruktor po skončení soutěže nejprve určí výkonnostní
pořadí rozhodčích na jednotlivých tatami a potom všichni instruktoři soutěže, podle toho spolu udělají
závěrečné hodnoceni rozhodčích na dané soutěži (samozřejmě s ohledem na možnou rozdílnost
výkonnosti rozhodčích na různých tatami).
Závěrečné ustanovení
Výklad hodnotícího systému rozhodčích ČSJu náleží vedení KR ČSJu.

9.3. Školení a zkoušky na rozhodčího ČSJu Národní
16 let, 2.KYU absolvování školení rozhodčích pořádaného každoročně KR ČSJu (úspěšné složení
teoretické a praktické zkoušky), do 3 let povinnost zúčastnit se doškolení a ověření znalosti pravidel, v případě
nedoškolení kvalifikace rozhodčího ČSJu zaniká.
Školení a doškolení rozhodčích ČSJu Národních, mohou pořádat i krajské svazy přes předsedy komise
rozhodčích příslušného krajského svazu juda za následujících podmínek.
•

nahlášeni a odsouhlaseni daného školeni/doškoleni vedením KR ČSJU

•

účast minimálně dvou krajských předsedů KR KSJu, nebo člena vedení KR ČSJu a nebo delegovaného
lektora vedením KR ČSJu.

9.4. Povinnost rozhodčího na soutěži
• Dostavit se minimálně 15 minut před začátkem vážení, pokud nebude určeno jinak.
• Být oblečen v předepsaném oděvu.
• Předložit HR platnou evidenční kartu.
• Zúčastnit se porady rozhodčích. Čas a místo určí hlavní rozhodčí.
• Během soutěže se vždy příkladně chovat na tatami i mimo něj.
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9.5. Postihy za porušení povinnosti rozhodčího
• Za porušení povinnosti rozhodčího na soutěži může být rozhodčímu sníženo hodnocení, anebo snížena
až celkem odebrána finanční odměna a náhrady.
9.6. Povinnost hlavního rozhodčího na soutěži
• HR odpovídá za činnost rozhodčích. V případě, že na soutěži není přítomen instruktor soutěže, sleduje
dodržování pravidel juda při rozhodování na zápasišti a při jejich porušení a je – li to nutné, vhodným
způsobem upozorní rozhodčí v zápasišti.
• HR kontroluje způsobilost delegovaných rozhodčích ( platnou evidenční kartu, úbor rozhodčího atd.)
• Kontroluje způsobilost zápasiště a celého prostoru soutěže v případě, že není přítomen sportovní
ředitel soutěže.
• Nepovolit start závodníkům, kteří nesplňují podmínky rozpisu soutěže.
• HR pořizuje zápis o průběhu soutěže a jejích činovnících
9.7. Delegace rozhodčích na soutěže
• Delegace rozhodčích na soutěže se provádí na základě
− Kvalifikace rozhodčího
− Současného postavení v žebříčku
− Úrovně soutěže
− Hospodárnosti

V Praze dne 12.11.2018
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