
Směrnice JKA číslo 8/2019 

KOMISE ROZHODČÍCH 

Komise rozhodčích Českého svazu karate JKA (dále jen KR) je ustanovena na základě 

platných stanov JKA ČR (Část III., čl.XX., odst.3). Veškeré činnosti komise rozhodčích se řídí 

platnými stanovami JKA ČR, rozhodnutími nadřízených orgánů JKA ČR a touto směrnicí.  

Čl.I. - Základní ustanovení 

1. KR má základní úkol zajišťovat nominaci rozhodčích, a jejich rozdělení do rozhodcovských 

panelů na soutěžích JKA ČR. Komise z nominovaných rozhodčích obsazuje pozici hlavního 

rozhodčí soutěže. Po každé soutěži provádí hodnocení rozhodčích dle stanovenéhosystému 

hodnocení, kritérií a postupů. 

2. KR zajišťuje další vzdělávání rozhodčích, organizuje školení a doškolování rozhodčích a 

sudí v karate JKA, dle technických a metodických pokynů JKA WF a JKA Evropa. Spolupodílí 

se na přípravě rozhodčích při zvyšování licencí národních a mezinárodních tříd, a za tím 

účelemkontroluje plnění podmínek stanovených pro navyšování licencí. 

3. KR nominuje rozhodčí na mezinárodní turnaje dle podmínek a reglementů mezinárodní 

sportovní asociace nebo organizátora akce. 

4. KR systematicky motivuje a získává nové rozhodčí a sudí. 

Čl.II. - Působnost komise 

1. KR má celorepublikovou působnost. 

2. KR spolupracuje s ostatními odbornými komisemi, a to zejména s komisí soutěží při 

zajišťování průběhu soutěže, dále pak s radou státní reprezentace a komisí trenérsko-

metodickou. 

3. Komise spolupracuje s krajskými svazy při tvorbě rozhodcovského kádru na regionální 

úrovni, které zároveň odborně a metodicky řídí. 

Čl.III - Struktura komise 

1. KR se skládá z předsedy KR a minimálně 2 členů. Počet členů KR musí být lichý. 

Struktura KR:  1.1. Předseda komise rozhodčích 

   1.2. Členové komise  

2. Komise má právo si pro svoji potřebu obsadit pozici administrátora KR, který zajišťuje 

administrativní oblast činnosti komise. 

Čl.IV. - Jmenování a odvolání 

1. Všichni členové komise rozhodčích jsou jmenováni a odvoláváni v souladu se stanovami 

JKA ČR, organizačním řádem JKA ČR a touto směrnicí. 



Čl.V. - Úkoly členů komise a administrátora komise 

1. Předseda komise rozhodčích  

1.1. Zastupuje KR navenek, zejména při jednání s Prezidiem nebo Celorepublikovým 

výborem JKA. 

1.2. Koordinuje činnost KR, svolává schůze KR dle jejích potřeb a zadává úkoly 

jednotlivým členům KR.  

1.3. Zpracovává plán činnosti KR, který předkládá Prezidiu JKA ke schválení. 

1.4. Zabezpečuje další vzdělávání rozhodčích, organizuje školení a doškolování rozhodčích, 

včetně přípravy obsahu školení a tvorby metodických materiálů a podkladů. 

2. Člen KR pověřený vedením oblasti pro mezinárodní soutěže 

2.1. Nominuje rozhodčí na mezinárodní turnaje a provádí jejich hodnocení. 

2.2. Zajišťuje komunikaci s mezinárodní asociací v oblasti účasti na zahraničních 

soutěžích, přihlašování rozhodčích a ve všech ostatních záležitostech týkajících se 

rozhodčích na mezinárodní úrovni.  

2.3. Účastní se mezinárodních školení a zajišťujepřenos informací z mezinárodní úrovně 

na úroveň národní. Z účasti na mezinárodních akcí vyhotovuje report, který předkládá 

vedoucímu KR a Prezidiu JKA. 

2.4. Plní další úkoly stanovené předsedou KR nebo vzešlé ze schůzky KR. 

3. Člen KR pověřený vedením oblasti pro národní soutěže 

3.1. Nominuje rozhodčí na národní turnaje a provádí jejich hodnocení. 

3.2. Zajišťuje komunikaci s jednotlivými rozhodčími, potvrzuje jejich účast, přihlášení na 

soutěže a zajišťuje i náhradní rozhodčí. 

3.3. Plní další úkoly stanovené předsedou KR nebo vzešlé ze schůzky KR. 

4. Administrátor KR 

4.1. Vede evidenci rozhodčích, zpracovává a spravuje výsledky jejich hodnocení a 

administruje veškeré podklady potřebné pro činnost KR. 

4.2. Plní další úkoly stanovené předsedou KR nebo vzešlé z jednání KR.Zpracované 

podklady a zprávy o své činnosti předkládá tajemníkovi KR. 

4.3. Vede zápisy z jednání KR. 

 

 

 



Čl.VI. - Rozsah kompetencí a povinností jednotlivých složek komise 

1. Předseda KR má právo a zodpovídá za: 

1.1. Plnění úkolů stanovených touto směrnicí nebo uložených nadřízeným orgánem JKA. 

1.2. Činnost celé KR, jednotlivých členů KR i za činnost administrátora KR. Má právo 

stanovovat a rozdělovat úkoly v rámci své kompetence, kontrolovat jejich plnění a 

navrhovat opatření při nesplnění svěřených úkolů nebo při porušení této směrnice. Návrhy 

na opatření předkládá Prezidiu nebo Celorepublikovému výboru JKA k vyřešení. 

1.3. Zpracování plánu činnosti KR pro daný rok, a jeho předložení Prezidiu ke schválení. 

1.4. Organizaci a průběh řádného školení rozhodčích. Na školení nominuje lektory pro 

jednotlivé oblasti, garantuje metodické vedení a kvalitu školení po odborné stránce. 

1.5. Čerpání a nakládání s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu KR. 

Odpovídá za využití finančních prostředků v souladu s platnou metodikou. Navrhuje 

jednotlivé členy komise na základě jejich činnosti k ocenění nebo odměňování. 

1.6. Průběh, vedení a řízení schůzek KR, na kterých jsou projednávány všechny oblasti 

týkající se činnosti komise, včetně hodnocení rozhodčích na soutěžích, schvalování 

navyšování licencí žadatelů a navrhování rozhodčích na mimořádná ocenění. Není li 

přítomen předseda KR, pověřuje řízením schůzky jiného člena KR. 

1.7. Předkládá návrhy na personální obsazení, doplnění nebo změnu členů KR. Návrhy 

předkládá písemnou formou Prezidiu JKA. 

2. Člen KR má právo a zodpovídá za: 

2.1. Plnění svěřených nebo stanovených úkolů v rámci veškerých činností řízených KR. 

2.2. Provedení nominace rozhodčích na národní nebo mezinárodní turnaj v rámci 

příslušného pověření a stanovenýchkritérií pro danou akci. Pověřený člen KR má právo 

rozhodčí navrhovat, nominovat, rozdělovat do panelů a následně hodnotit. Má právo 

komunikovat s jednotlivými rozhodčími, oslovovat je, potvrzovat jejich účast na turnaji dle 

platné nominace i je z nominace vyřazovat. 

3. Celá KR má právo a zodpovídá za: 

3.1. Zajištění rozhodčích pro soutěže dle schváleného kalendáře akcí svazu JKA. Při 

zajišťování postupuje v souladu s ustanoveními čl.VIII. této směrnice. 

3.2. Řízení činnosti rozhodčích na soutěžích, hodnotí jejich jednání, odbornost, 

vystupování tak, aby nebyly v rozporu s etikou karate-do, pravidly a nenarušovaly dobré 

jméno svazu. 

3.2. Přípravu a vzdělávání rozhodčích, má právo metodicky a odborně působit na 

rozhodčí, zejména na vzdělávacích akcích JKA, a vydává informační a učební materiály 

JKA. 



3.3. Přípravu a organizaci školení pro rozhodčí. Na základě výsledků školení uděluje 

licence, prodlužuje platnost licencí a vydává aktualizovaný seznam proškolených 

rozhodčích s národní licencí. Vede evidenci mezinárodních licencí s uvedením její platnosti. 

3.4. Vlastní činnost komise, člen KR má právo předkládat návrhy a podněty pro zlepšení 

činnosti komise a pro rozvoj výuky karate-dó ve svazu. Za tím účelem se členové KR 

aktivně účastní seminářů a školení na mezinárodní úrovni. Získané poznatky pak dále 

přenášejí na ostatní rozhodčí a ostatní komise působící ve svazu JKA ČR. 

3.5. Dodržování kodexu rozhodčího JKA, který vychází z platných pravidel JKA WF. KR má 

právo projednávat porušení povinností sboru rozhodčích, které jsou stanoveny touto 

směrnicí, platným soutěžním řádem, platnými pravidly JKA WF a obecnými morálními 

normami a kodexem rozhodčích JKA v rozsahu potrestání na úrovni domluva, výtka, důtka 

a písemná důtka. Každé takovéto projednání KR musí být dáno na vědomí prezidiu JKA. 

Pro uložení vyšších trestů se porušení povinností postupuje prezidiu JKA, které jej řeší 

projednáním u disciplinární komise dle platného disciplinárního řádu. 

4. Administrátor KR má právo a zodpovídá za: 

4.1. Vedení evidenci rozhodčích, včetně zpracování výsledků hodnocení a celou 

administraci KR. Má právo vyzvat všechny členy KR a sbor rozhodčích k doplnění údajů 

potřebných pro výkon administrace. Na výzvu jsou všichni povinni do 7 dnů odpovědět 

písemnou formou. 

4.2. Předání veškerých podkladů nebo zprávy o činnosti KR na základě výzvy předsedy KR 

nebo určeného člena. Předání provede v dohodnutém termínu nejpozději však do 14 dní. 

4.3. Vede zápisy z jednání komise a zajišťuje jejich zveřejnění na internetu. 

Čl.VII. - Licence rozhodčích a podmínky pro udělování 

1. Licence rozhodčích JKA ČR a základní podmínky pro udělení  

Mezinárodní licence A min.3 měsíce po 
zkoušce na 5.dan 

Držitel licence: 
Instruktor D, Judge B 

B min.3 měsíce po 
zkoušce na 4.dan 

Držitel licence: 
Instruktor D, Judge C 

C min.3 měsíce po 
zkoušce na 3.dan 

Držitel licence: 
Instruktor D, Judge D 

D min.věk 20 let,  
stv min. 2.dan 

Držitel licence: 
Instruktor D 

Národní licence E min.věk 18 let,  
stv min. 1.dan 

Držitel licence: 
Rozhodčí F 

F min.věk 18 let,  
stv min. 1.kyu 

Držitel licence: 
Rozhodčí G 

G min.věk 18 let,  
stv min. 3.kyu 

Držitel licence: 
Rozhodčí H 

H min.věk 18 let,  
stv min. 3.kyu 

 

Pozn.: Podmínky a požadavky na mezinárodní licence upravují dokumenty světové asociace JKA WF. 



 

2. Podmínky pro udělení a navýšení národní licence rozhodčí a sudí (třídy E, F, G, H)  

2.1. Základní podmínkou pro udělení licence je aktivní členství v Českém svazu karate 

JKA.  

2.2. Splňuje základní podmínky pro udělení licence stanovené v čl.VII, odst.1.  

2.3. Žadatel o licenci E, F, G plní kritéria kvalitativního hodnocení za předchozí období 

v rozsahu minimálně 7x hodnocen známkou nejhůře s průměrem do 2,4 

2.4. Žadatel o licenci E, F, G se za poslední 3 roky zúčastnil minimálně 2x oficiálního 

školení rozhodčích JKA. 

2.5. Zájemce o zvýšení kvalifikace písemně požádá KR o udělení vyšší licence. KR 

předloženou žádost posoudí a vydá stanovisko, zda zájemce splňuje podmínky uvedené 

v této směrnici. 

2.6. Žadatel absolvoval celé školení rozhodčích a úspěšně složil písemný a praktický test, a 

uhradil poplatek za příslušnou licenci dle platné ekonomické směrnice. 

3. Podmínky pro získání mezinárodní licence (třídy A, B, C, D) – školení na mezinárodní 

úrovni. 

3.1. Splňuje základní podmínky pro udělení licence stanovené v čl.VII, odst.1. a všechny 

podmínky stanovené mezinárodní asociací JKA Evropa nebo JKA WF. 

3.2. Žadatel plní kritéria kvalitativního hodnocení za předchozí období v rozsahu 

minimálně 10x hodnocen známkou nejhůře s průměrem do 2,0 

3.3. Žadatel se za poslední 3 roky zúčastnil minimálně 2x oficiálního školení rozhodčích 

JKA a aktivně se účastní mezinárodních turnajů jako rozhodčí v rozsahu minimálně 3 

turnaje za poslední 3 roky. 

3.4. Žadatel má potřebné jazykové znalosti pro absolvování školení v cizím jazyce. 

Pověřený člen KR provádí prověření jazykové úrovně adeptů, a v případě potřeby 

zabezpečí přípravu na zkoušku v cizím jazyce v nezbytně nutném rozsahu. 

3.5. Zájemce o získání mezinárodní kvalifikace písemně požádá KR o povolení vykonat 

zkoušky v rámci vyhlášeného mezinárodního školení. KR předloženou žádost postoupí 

k odsouhlasení Prezidiu JKA společně se svým stanoviskem a potvrzením, že zájemce 

splňuje podmínky uvedené v této směrnici. 

3.6. Žadatel zkoušku skládá u mezinárodní organizace dle jejích podmínek. Po úspěšném 

složení zkoušky je žadatel povinen zaslat tuto informaci KR s uvedením čísla licence a data 

platnosti a uhradit poplatek za licenci dle platné ekonomické směrnice, a to nejpozději do 

14 dní od vykonané zkoušky. 

4. Žádosti u udělení výjimky pro zvýšení licencí mimo výše stanovené podmínky schvaluje 

Prezidium JKA na základě doporučení KR.  



5. Platnost licence a podmínky pro prodloužení (prolongace) licence rozhodčí. 

5.1. Všechny národní licence rozhodčích (E, F, G, H) mají platnost tři kalendářní roky po 

sobě jdoucí. Mezinárodní licence (A, B, C, D) mají platnost dle podmínek mezinárodní 

asociace JKA WF. 

5.2. Prodloužení platnosti národní licence provádí KR na základě účasti na oficiálním 

školení rozhodčích JKA a po uhrazení stanoveného poplatek za tuto licenci dle platné 

ekonomické směrnice. Mezinárodní licence prodlužuje světová asociace JKA WF. 

Čl.VIII. - Nominace rozhodčích na soutěže 

1. Kriteria pro zařazení do nominace na soutěže jsou: 

a) kvalifikace rozhodčích dle licence 

b) kvalitativní hodnocení rozhodčích za uplynulé období (odborné znalosti v kata a kumite, 

přístup a vystupování, objektivita a nestrannost) 

c) úroveň soutěže a ekonomická kalkulace 

2. Nominace rozhodčích na soutěže se provádí: 

2.1. Předběžné obsazení na soutěž provádí KR na základě přihlášek od jednotlivých 

rozhodčích na konkrétní turnaje v souladu s platným kalendářem JKA (národní soutěže a 

mezinárodní turnaje). Předběžného obsazení rozhodčích pro soutěže se provádí nejpozději 

do 20.1. příslušného kalendářního roku. Z rozhodčích se předběžně obsazuje pozice 

hlavního rozhodčí soutěže. 

2.2. Nominaci na soutěž provádí pověřený člen KR na základě předběžného obsazení dle 

výše uvedeného bodu. Písemně nominuje přihlášené rozhodčí včetně náhradníků nejméně 

30 dní před konáním turnaje. Delegování rozhodčí potvrdí písemně svoji účast do termínu 

vyhlášeného v nominaci, v případě své neúčasti mají povinnost se písemně omluvit. KR 

osloví náhradní rozhodčí tak aby byla soutěž plně rozhodcovsky zajištěna (obsazena). 

2.3. Pověřený člen KR z nominovaných rozhodčí sestaví panely pro jednotlivá zápasiště a 

potvrdí nominaci hlavního rozhodčího. Předloží nominaci předsedovi KR ke schválení. 

Předseda KR a má právo rozhodnout o konečném rozdělení jednotlivých sudí do panelů. 

Pověřený člen KR odešle nejpozději 10 dní před soutěží na sekretariát svazu kompletní 

nominaci s uvedením funkce na soutěži (pozice hlavní rozhodčí soutěže, hlavní rozhodčí 

zápasiště, rohoví rozhodčí kategorie I. a rohoví rozhodčí kategorie II.).  

2.4. Na nominaci není žádný právní nárok, nominací nevzniká žádný právní nárok na 

odměnu, případné změny v nominaci jsou v kompetenci KR dle ustanovení čl.VI., odst.2 

této směrnice. Pokud delegovanému rozhodčímu vznikne překážka, pro kterou se nemůže 

na soutěž dostavit, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost KR telefonicky a 

písemně mailem. KR provede doplnění nominace z řad náhradních rozhodčích. 

 



3. Nominace na národní turnaje 

3.1. Hlavní rozhodčí soutěže je obsazován z delegovaných rozhodčích s licencí úrovně 

minimálně C. 

3.2. Hlavní rozhodčí na zápasišti a střed mohou pískat licence minimálně F, rozhodnout o 

užití rozhodčích s nižší licencí má právo KR. 

3.3. Rohoví rozhodčí jsou sestavováni ze všech národních i mezinárodních licencí. 

4. Nominace na MČR 

4.1. Hlavní rozhodčí turnaje je obsazován z delegovaných rozhodčích s licencí úrovně 

minimálně C. 

4.2. Hlavní rozhodčí na zápasišti a střed mohou pískat licence minimálně E. Rozhodnout o 

užití rozhodčích s nižší licencí má právo KR. 

4.3. Rohoví rozhodčí jsou sestavováni ze všech národních i mezinárodních licencí. 

Nominace je prováděna s ohledem na aktuální výsledky kvalitativního hodnocení 

rozhodčích. 

5. Mezinárodní turnaje a turnaje, které jsou zařazeny v kalendáři JKA jako oficiální akce 

svazu, provádí KR na základě žádosti pořadatele turnaje. 

Čl.IX. - Kvalitativní hodnocení rozhodčích 

1. Hodnocení rozhodčích JKA se provádí v rámci činnosti KR na soutěžích pořádaných 

Českým svazem karate JKA, a v rámci dalších turnajů na území ČR zařazených KR do 

systému hodnocení. 

2. Kritéria hodnocení jsou: 

a) celkové posouzení  

b) porozumění soutěžních pravidel a znalost standardizace 

c) správnost rozhodování kata  

d) správnost rozhodování kumite 

e) správnost gestikulace  

f) objektivnost a nestrannost při rozhodování (klubizmus) 

g) vystupování rozhodčího 

3. Známkování a hodnocení rozhodčích provádí hlavní rozhodčí turnaje pro všechny rozhodčí 

na turnaji, hlavní rozhodčí zápasiště pro rozhodčí působící v jeho panelu rozhodčích. 



3.1. Známkování se provádí samostatně pro jednotlivá kritéria uvedená pod body a) až e) 

čl.IX. hodnotící škálou 1 až 5, kdy 1 je výborný výkon, 2 je velmi dobrý výkon, 3 je dobrý 

výkon, 4 je podprůměrný výkon a 5 je nedostatečný výkon. 

3.2. Hodnocení pro jednotlivá kritéria uvedená pod body f) až g) čl.IX. se provádí 

označenímv hodnotící škále ne-výjimečně-občas-často-hodně. 

3.3. Výrazná pochybení, problémy anebo naopak pozitiva se písemně vypisují pro 

jednotlivé rozhodčí na hodnotícím formuláři. 

4. Zpracování hodnocení provádí pověřený člen KR a administrátor KR tak, že hodnocení pod 

body f) až g) čl. IX. se oboduje tak, že se uvede 0 pro hodnocení NE (a toto se dále do 

výpočtu již nezahrnuje), 3 pro VÝJIMEČNĚ a OBČAS, 5 pro ČASTO a HODNĚ. Následně se 

zprůměrují známky udělené pro kritéria uvedená v bodech a) až e) s výše uvedeným 

bodovým hodnocením pro bod f) až g) čl. IX., a výsledná průměrná známka se zaznamená 

do hodnotící složky, kterou vede administrátor KR, ke každému z rozhodčích.  

5. Členové komise a tajemník komise se z hodnocení nevylučují. 

Čl.X. - Školení rozhodčích 

1. Školení probíhají na národní a mezinárodní úrovni. Z každého národního školení a 
doškolení je proveden písemný zápis zveřejněný na internetu. 
 

1.1. Školení vyhlašuje a organizuje Prezidium v souladu s plánem akcí svazu JKA ČR. 
Obsah, program školení a personální zajištění lektory karate navrhuje a koordinuje 
Prezidium ve spolupráci s KR, a dále ve spolupráci s ostatními komisemi, které se na 
školení podílejí. Termín a program školení je zveřejněn vždy na oficiálních stránkách JKA 
nejpozději 30 dní před termínem konání školení. Registrace a podmínky účasti jsou 
stanoveny propozicemi, které ke školení vydává Prezidium JKA. 
 
1.2. Lektorem pro školení, doškolení a vzdělávací semináře rozhodčích mohou být všichni 
karate-ka, kteří splňují souběžně kriterium stupně technické vyspělosti minimálně 4.dan 
JKA, instruktor mezinárodní licence minimálně B, rozhodčí mezinárodní licence minimálně 
C a trenér II.třídy. Lektoři pro speciální a odborné části mimo karate JKA musí mít 
příslušnou odbornou kvalifikaci pro daný obor školení. 
 
1.3. Mezinárodní školení vyhlašuje a pořádá Evropská asociace JKA nebo světová asociace 
JKA World Federation. Podmínky účasti stanovuje mezinárodní asociace, a účast za JKA 
ČR se řídí vlastní iniciativou rozhodčích s mezinárodní licencí "Judge JKA". V případě, že si 
účastník chce navyšovat licenci, musí se řídit ustanovením čl.VII., odst. 3 této směrnice, 
ve všech jejích bodech. 
 

2. Zkoušky pro udělení či zvýšení licencí rozhodčích probíhají v oblasti teoretické a praktické. 
Teoretická část je zkoušena písemným testem, praktická zkouška je vykonávána formou 
ukázky a předvedení znalostí a fyzické úrovně osvojení požadovaných oblastí.  
 
3. Obecné požadavky jsou stanoveny následovně: 
 

3.1. Písemná test se skládá z následujících okruhů:  
a) znalost soutěžních pravidel karate JKA WF 



b) znalost platného soutěžního řádu JKA ČR 
c) kihon do úrovně STV 1. dan – postoje, kryty, údery, kopy, principy karate 
d) standardizace kata – Heian 1-5, Tekki 1, řady Sentei kata (důležité a kritické body)  
e) kumite – znalost forem kumite do úrovně STV 1. dan (gohon-kumite, kihon-ippon-
kumite, jiyu-ippon-kumite, jiyu kumite) 

 
3.2. Praktická zkouška se skládá z následujících částí: 

a) předvedení kata z řady Heian 1-5, Tekki 1; vysvětlení základních principů kata  
b) předvedení kata z řady Sentei - Enpi, Jion,  Bassai Dai, Kanku Dai; vysvětlení 
základních principů Sentei kata (platí pouze pro navýšení na licence E, F, G, H) 
c) předvedení kata z řady Tokui – Tekki 2, Tekki 3, Sochin, Nijushiho, Gankaku, Jitte, 
Hangetsu, Kamku Sho, Bassai Sho, Meikyo, Chinte; (platí pouze pro navýšení na 
licence E, F), Gojushiho Sho, Gojushiho Dai, Unsu (platí pro navýšení licence E) 
d) ukázka řízené formy kumite; vysvětlení základních principů ve formách kumite 
e) praktická signalizace rozhodčích (signalizace praporky platí pro všechny licence) 
f) praktická signalizace hlavního rozhodčího na zápasišti (signalizace, gestikulace a 
vystupování; platí pouze pro navýšení na licence E, F) 
 

3.3. Teoreticko-praktická zkouška z 1.pomoci se skládá z následujících částí: 
 a) neodkladná resuscitace dle standardů Českého červeného kříže (ČČK) 
 b) stavy traumatického bezvědomí navozených vlivem úderu nebo kopu 
 c) stavy dušení s rizikem na zapadnutí jazyku způsobené vlivem úderu nebo kopu 

 
 

Čl.XI. - Ostatní 

1. Případy neuvedené v této směrnici řeší dle jejich závažnosti: 
a) komise rozhodčích 
b) prezidium JKA 
 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. Schválením této směrnice se ruší všechny 

předešlé verze směrnic komise rozhodčích. 

 
 

Přílohy: 

1) Morální kodex rozhodčího JKA 

 

 

 

 

Schvalovací doložka 

Schváleno usnesením                   na jednání Prezidia JKA dne 6.2.2019. 

 



 

 

Příloha č.1  

Morální kodex rozhodčího JKA 

Morální kodex rozhodčího JKA vychází ze soutěžních pravidel karate JKA a z ustanovení 
Soutěžního řádu JKA. 
 

1) Všechna rozhodnutí provádí rozhodčí neutrálně a spravedlivě ve smyslu „fair play“. 

 

2) Všechna rozhodnutí provádí rozhodčí svobodně, nezávisle a korektně podle platných 

soutěžních pravidel JKA WF. 

 

3) Všechna rozhodnutí dává rozhodčí přímo ihned, přesně a výstižně. 

 

4) Rozhodčí se chová obecně správně a eticky, jedná ve smyslu etiky karate-dó a 

vystupuje předepsaným a profesionálním způsobem. 

 

5) Rozhodčí v průběhu zápasů nehovoří s žádnými jinými osobami, kromě těch, které se 

zápasu přímo účastní. 

 


