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Oddělení rozhodčích
Směrnice pro oddělení rozhodčích – schváleno dne 17. 6. 2015
1. Definice, cíle činnosti
Oddělení rozhodčích České národní unie Taekwon-Do ITF (dále jen oddělení rozhodčích) kompletně
zastřešuje činnost rozhodčích v rámci unie.
Cílem činnosti oddělení rozhodčích je zejména zajistit pro potřeby České národní unie Taekwon-Do ITF
(dále jen unie) kvalifikované rozhodčí pro národní i mezinárodní soutěže, aktualizovat soutěžní pravidla pro
vnitrosvazové soutěže, spolupracovat s oddělením soutěží na vedení soutěžních akcí na národní úrovni.
2. Struktura oddělení, rozhodování
Vedoucím oddělení rozhodčích je hlavní rozhodčí unie. Při rozhodování oddělení je preferována názorová
shoda všech členů a hlavního rozhodčího, v ostatních případech je hlasováno. Při event. nerozhodném
výsledku rozhodne hlas hlavního rozhodčího.
3. Činnost oddělení rozhodčích na národní úrovni
Oddělení rozhodčích zejména:
a) plánuje a realizuje vzdělávací akce pro národní rozhodčí
b) navrhuje udělení licencí třídy C1 a C2 pro národní rozhodčí a zajišťuje jejich evidenci
c) navrhuje změny soutěžních pravidel, event. jejich případné modifikace pro národní soutěže
unie, dává stanovisko k návrhům na změny v systému pravidel či soutěží předloženým členy
unie či sdruženými subjekty
d) navrhuje seznam schválené výstroje pro soutěže, resp. aktualizace tohoto seznamu
e) spolupracuje s oddělením soutěží na návrzích propozic pro soutěže České národní unie Taekwon-Do ITF
f) podílí se na registraci účastníků celorepublikových a územních soutěží unie
g) řídí a kontroluje činnost rozhodčích při všech celorepublikových a územních soutěžích svazu,
dohlíží na kvalitu rozhodování rozhodčích během soutěží
h) aktivně spolupracuje s oddělením soutěží při realizaci akcí
i) ve spolupráci s oddělením soutěží a pořadateli spoluodpovídá za rychlý, plynulý a efektivní
časový průběh unijních soutěží s ohledem na plánovaný harmonogram
j) ve spolupráci s oddělením soutěží zpracovává poznatky a zpětnou vazbu informací z proběhlých soutěží,
připomínky členů unie a na základě těchto informací navrhuje inovace a nové strategie rozvoje soutěží.
4. Činnost oddělení rozhodčích na mezinárodní úrovni
Pro aktivity na mezinárodním poli oddělení rozhodčích zejména:
a) předkládá radě unie návrhy pro udělení mezinárodních licencí třídy A a B 2)
b) navrhuje radě unie nominaci rozhodčích na mezinárodní akce
c) předkládá návrhy oddělení rozhodčích ITF a EITF na změny a doplnění pravidel
1)
kritéria pro získání třídy C2 C1
věk 16 let 18 let
technický stupeň 2. kup I. Dan
nominace mateřským oddílem mateřským oddílem
absolvování semináře pro C1
kvalifikace absolvování semináře pro C2 2 roky držitel licence C2 s min. 60% účastí
na celorepublikových či územních unijních soutěžích

zkouška
test ze soutěžních pravidel
(úspěšně složená nejpozději 6 měsíců po absolvování semináře)
teoretická a praktická
(úspěšně složená nejpozději 6 měsíců po absolvování semináře)
obnovení licencí C2 proběhne na základě úspěšně složeného kontrolního testu ze soutěžních pravidel
nejpozději do 6 měsíců po skončení její platnosti. Obnovení licencí C1 proběhne na základě úspěšně
složeného kontrolního testu ze soutěžních pravidel a praktické zkoušky nejpozději do 6 měsíců po skončení
její platnosti a min. 60% účasti na celorepublikových či územních soutěžích unie. Při nedostatečné účasti
držitele licence C1 na soutěžích je při úspěšně složeném testu udělena licence C2. K prodloužení platnosti
licence C1 i C2 je dále podmínkou účast na min. 6 unijních technických seminářích za uplynulé období
platnosti licence.
licence může být bez absolvování celého semináře prodloužena max. 2x, potom je třeba z důvodu nutnosti
aktualizace vědomostí a dovedností opět absolvovat seminář úspěšně zakončený kontrolním testem, popř. i
praktickou zkouškou (C1).
v případě účasti rozhodčího na všech vnitrosvazových soutěžích celorepublikového a územního charakteru
v období platnosti licence, může rozhodčí při splněném počtu účastí na svazových technických seminářích
požádat o prodloužení platnosti své licence bez dalších zkoušek.
při neobnovení licence C1 nebo C2 v termínu do 6 měsíců po skončení její platnosti licence propadá a pro
její
opětovné získání je třeba znovu absolvovat seminář C2 a nejpozději do 6 měsíců úspěšně složit kontrolní
test ze soutěžních pravidel.
platnost licence C2 je vždy v rozmezí 1 - 1,5 roku, platnost licence C1 je 2 – 2,5 roku od jejího vydání
(obnovení), a to tak, aby končila vždy ke 30.6. či 31.12.
při rozsáhlejších změnách soutěžních pravidel může oddělení rozhodčích rozhodnout o nutnosti kompletní
obnovy všech licencí formou mimořádného semináře.
adepti pro udělení licence mezinárodního rozhodčího třídy B nebo A jsou oddělením navrhováni z řad členů
unie.
kritérium pro doporučení k získání třídy mezinárodního rozhodčího B A technická vyspělost minimální
technický stupeň (v době žádosti o rozhodcovskou třídu) II. Dan IV. Dan kvalifikační předpoklady účast na
semináři mezinárodních rozhodčích držitel platné licence národního rozhodčího C1 bez přerušení minimálně
2 roky 4 roky aktivní účast ve funkci rozhodčího na svazových územních a celorepublikových soutěžích ve
sledovaném období (vč. celorepublikových setkání STM) (3, resp. 5 let) zkušenosti aktivní účast ve funkci
rozhodčího na soutěži v zahraničí (mistrovského či open typu) ve sledovaném období (3, resp. 5 let) 1x 2x
Znalost angličtiny minimálně na úrovni běžné komunikace, se základní znalostí termínů používaných při
soutěžích. Účast na unijních technických seminářích dle rozhodnutí unie Rada svazu má právo při
rozhodování o doporučení pro ITF k udělení rozhodcovské licence.
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