Směrnice JKA ČR číslo 4/2015
Komise rozhodčích
Českého svazu karate JKA

Úvod

Komise rozhodčích Českého svazu karate JKA (dále jen komise) je ustanovena na základě
platných stanov JKA ČR. Cílem komise rozhodčích je vzdělávání rozhodčích, nominace
rozhodčích na soutěže JKA ČR a na mezinárodní soutěže dle jednotlivých předpokladů,
včetně licencí udělených JKA Europa či JKA WF; dále pak - dle schváleného kalendáře
soutěží - hodnocení rozhodčích a odměňování rozhodčích, prohloubit a zkvalitnit výuku stylu
karate-do shotokan ryu podle technických a metodických pokynů asociace JKA WF a
motivovat a získávat nové rozhodčí. Pro uskutečnění těchto cílů komise spolupracuje
s ostatními odbornými komisemi, a to zejména s komisí státní reprezentace, komisí trenérskometodickou a komisí soutěží.
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Struktura komise rozhodčích

Komise rozhodčích (dále jen komise) má tuto organizační strukturu:
-

tajemník komise rozhodčích

-

členové komise rozhodčích (2-5 členů)

Tajemníka a členy úseků komise navrhuje předseda JKA ČR a schvaluje výkonný výbor JKA
ČR. Činnost komise koordinuje a řídí tajemník komise, který se za svou činnost zodpovídá
výkonnému výboru JKA ČR.
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Úkoly

Tajemník komise

1. Na základě pověření Výkonného výboru JKA ČR koordinuje činnost komise.
2. Zpracovává směrnice pro činnost rozhodčích, které předkládá VV ke schválení.
3. Pověřuje členy komise plněním úkolů směřujících k zabezpečení činnosti komise a
kontroluje jejich plnění, předkládá předsedovi svazu a členovi VV JKA pověřenému
pro řízení komise návrhy na personální obsazení komise.
4. Na základě výsledků školení uděluje licence a vydává aktualizovaný seznam
proškolených rozhodčích s uvedením platnosti licencí.
5. Vede zápisy z jednání komise.
6. Navrhuje jednotlivé členy komise na základě jejich činnosti k ocenění, odměňování.

Komise rozhodčích:
Základní úkoly
1. Cílem komise rozhodčích je vzdělávání rozhodčích, nominace rozhodčích na soutěže
JKA ČR a na mezinárodní soutěže dle jednotlivých předpokladů, včetně licencí
udělených JKA Europa či JKA WF; dále pak - dle schváleného kalendáře soutěží –
hodnocení rozhodčích a odměňování rozhodčích.
2. Komise rozhodčích hodnotí a projednává jednání rozhodčích svazu JKA ČR. Pokud
je v rozporu s etikou karate-do, pravidly a narušují dobré jméno svazu,
pořádá disciplinární komisi svazu o vyvození důsledků.
3. Členové komise s mezinárodní licencí rozhodčích JKA WF, kteří se účastní školení
v rámci mezinárodních soutěží, instruktorských seminářů konajících se v zahraničí
(např. v Japonsku), předkládají zprávy z těchto akcí garantovi pro mezinárodní
rozhodčí a garantovi pro pravidla JKA WF a standardizaci JKA WF. Pokud není určen
garant, všechny zprávy se předkládají tajemníkovi komise.
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Členové komise

Garant pro nominaci rozhodčích na národní soutěže JKA:
-

Vybírá z platných rozhodčí JKA základě jejich potvrzené nominace zaslané do 15. 1.
nebo do 14 dnů od data, kdy je předložen platný kalendář soutěží, rozhodčí do
nominace jednotlivých soutěží.

-

V nominaci upřednostňuje rozhodčího před závodníkem, který může následně pískat.

-

Závodníka, který může pískat, vede v přehledu náhradníků.
(Na MČR v kategorii masters lze být v nominaci rozhodčího bez omezení.)

-

Nominuje hlavního rozhodčího turnaje, zápasišť a ostatní rozhodčí. Hlavní rozhodčí
může volit operativně osobu kanzy zápasiště.

-

Předkládá komisi rozhodčích návrh nominace všech panelů (včetně náhradníků) na
soutěžní sezónu daného roku dle následujících kritérií: dosažená licence, znalosti
rozhodování kata/kumite, přístup/vystupování rozhodčího, aktivita rozhodčího.

-

Zasílá finální nominace na jednotlivé soutěže do 14 dnů před datem soutěže a
předkládá celkový přehled tajemníkovi komise rozhodčích.

-

Aktualizuje nominace o náhradníky v případě omluvení se nominovaného rozhodčího.

-

Deleguje rozhodčí na soutěže pořádané jinými subjekty a svazy, pokud je o to svaz
požádán.

-

Společně s garantem pro mezinárodní rozhodčí JKA ČR nominuje rozhodčí na
mezinárodní turnaje pořádané členy JKA ČR na území ČR, pokud je o to komise
rozhodčích požádána.

-

Vede seznam hodnocení rozhodčích a do 20. 10. kalendářního roku podává VV
seznam rozhodčích, kteří mají být oceněni za svou činnost. Ocenění získávají 3
celkově nejpřínosnější (nejaktivnější) rozhodčí, kteří jsou hodnoceni známkami 1 - 5,
kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší, v rámci níže uvedených kritérií.
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Kritéria hodnocení

-

A.: porozumění pravidel

-

B.: rozhodování kumite

-

C.: rozhodování kata/standardizace

-

D.: přístup/vystupování rozhodčího

Známkování

-

Známka 1 - výborná znalost standardizace kata, objektivní rozhodování kata i
kumite, nezaujatost, reprezentativní vystupování na soutěži, chování dle etiky
karate-do, výborná signalizace, výborné vedení zápasu; jako rohový rozhodčí přehled, výborná signalizace, používání píšťalky a gest praporky, výborné vedení
agendy.

-

Známka 2 - dobrá znalost standardizace kata, objektivní rozhodování kata i
kumite, nezaujatost, reprezentativní vystupování na soutěži, chování dle etiky
karate-do, občasné výkyvy v signalizaci, dobré vedení zápasu; jako rohový
rozhodčí - přehled, výborná signalizace, používání píšťalky a gest praporky,
výborné vedení agendy.

-

Známka 3 - znalost standardizace kata, objektivní rozhodování kata i kumite,
nezaujatost, reprezentativní vystupování na soutěži, chování dle etiky karate-do,
téměř bezchybná signalizace, dobré vedení zápasu; jako rohový rozhodčí - přehled,
dobrá signalizace, používání píšťalky a gest praporky, dobré vedení agendy.

-

Známka 4 - dostatečná znalost standardizace kata, drobné problémy s objektivním
rozhodováním kata i kumite, nezaujatost, reprezentativní vystupování na soutěži,
chování dle etiky karate-do, dostatečná znalost signalizace s občasnými problémy,
dostatečné vedení zápasu; jako rohový rozhodčí - přehled, dostatečná signalizace,
občasné problémy se signalizací technik, které jsou posuzovány spíše intuitivně,
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používání píšťalky a gest praporky, dostatečné vedení agendy, hodnocení či
signalizace fiktivních technik.
-

Známka 5 – neznalost standardizace kata, neobjektivní rozhodování kata i kumite,
nereprezentativní vystupování na soutěži, chování neodpovídá etice karate-do,
špatná signalizace, omezené vedení zápasu; jako rohový rozhodčí - nemá přehled,
špatná signalizace, nepoužívání píšťalky a gest praporky, nevedení agendy,
hodnocení či signalizace fiktivních technik.

-

Členové komise se z hodnocení vylučují.

-

VV JKA zajistí v daném roce předání ceny včetně finančních prostředků na ceny
na MČR.

-

Hlavní rozhodčí soutěže zpracuje a odevzdá hodnocení obratem po ukončení
soutěže tajemníkovi komise rozhodčích.

Garant pro mezinárodní rozhodčí:

1. Předkládá komisi rozhodčích návrh na nominaci mezinárodních rozhodčích JKA ČR

na mezinárodní soutěže, kterých se zúčastňuje reprezentace JKA ČR mimo území ČR,
dle kritérií svazu.
2. Aktualizuje a předkládá tajemníkovi seznam mezinárodních rozhodčích JKA/ESKA.
3. Předkládá komisi seznam žadatelů o složení/navýšení mezinárodní licence JKA WF

dle kritérií svazu.
4. Připravuje podklady pro školení rozhodčích JKA ČR ve vztahu k rozhodování na

mezinárodních soutěžích.
5. Sleduje kvalitu rozhodování a vystupování kandidátů na mezinárodního rozhodčího na

soutěžích JKA ČR.
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Všeobecné podmínky pro udělení licencí

Rozhodčí

1. Je členem svazu JKA karate ČR.
2. Je starší 18 let.
3. Je nositelem/nositelkou 3. kyu a výše.
4. Absolvoval/a školení rozhodčích a úspěšně složil/a písemný a praktický test.
5. Zažádal/a o udělení licence rozhodčího a poplatek za tuto licenci uhradil/a dle platné
ekonomické směrnice.
6. Žádosti u udělení, zvýšení licencí mimo stanovené podmínky schvaluje VV JKA na
doporučení komise rozhodčích.
7. Žadatel o udělení licence mezinárodní nejnižší úrovně si musí nechat odsouhlasit
žádost VV JKA ČR.
8. Pro uznání platné licence WF v ČR je nutné zaslat číslo a platnost licence tajemníkovi
komise rozhodčích,
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Licence a třídy
Všechny licence rozhodčích mají platnost tři kalendářní roky po sobě jdoucí.

Licence rozhodčích

Rozhodčí třídy H
Může být členem panelu rozhodčích na národních pohárech, lize družstev, a zde vykonávat
funkci rohového rozhodčího. Na krajských soutěžích může vykonávat i funkci hlavního
rozhodčího zápasiště. Je kandidátem na rozhodčího třídy G.

Podmínky pro udělení licence rozhodčího třídy H:
-

Splnil/a všeobecné podmínky pro udělení licence dle této směrnice.

-

Je držitelem/držitelkou STV min. 3. kyu.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od
data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop,

Gasshuku ČR, seminář

se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o
účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
-

Podal/a žádost o udělení licence rozhodčího třídy H a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

Rozhodčí třídy G
Může být členem panelu rozhodčích na soutěžích pořádaných svazem JKA ČR. Zde může
vykonávat funkci hlavního rozhodčího zápasiště pro věkovou kategorii žáctva a dorostu. Je
kandidátem na rozhodčího třídy F.
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Podmínky pro udělení licence rozhodčího tříd G:
-

Je držitelem/držitelkou STV min. 2. kyu.

-

Je držitelem/držitelkou licence třídy H minimálně po dobu 1 roku.

-

Účast na oficiálním školení rozhodčích v posledním roce.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od
data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop,

Gasshuku ČR, seminář

se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o
účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

-

Podal/a žádost o udělení licence rozhodčího třídy G a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Rozhodčí třídy F
Může být členem panelu rozhodčích na soutěžích JKA ČR, kde může vykonávat funkci
hlavního rozhodčího zápasiště, a na mezinárodních turnajích pořádaných svazem JKA karate
ČR, kde může být rohovým rozhodčím. Je kandidátem na rozhodčího třídy E. Může být na
pozici kanza na regionálních soutěžích.

Podmínky pro udělení licence rozhodčího třídy F:
-

Je držitelem/držitelkou STV min. 1. Kyu.

-

Je držitelem/držitelkou licence třídy G minimálně po dobu 1 roku.

-

Účast na oficiálním školení rozhodčích - 2x za poslední 3 roky.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od
data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop,

Gasshuku ČR, seminář

se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o
účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.
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-

Podal/a žádost o udělení licence rozhodčího třídy F a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Rozhodčí třídy E
Může vykonávat funkci hlavního rozhodčího soutěže a zápasiště na všech soutěžích
pořádaných svazem JKA karate ČR. Může rovněž vykonávat funkci hlavního rozhodčího
zápasiště na mezinárodních soutěžích pořádaných svazem JKA karate ČR. Může být na pozici
kanza na všech soutěžích JKA ČR.

Podmínky pro udělení licence rozhodčího třídy E:
-

Je držitelem/držitelkou STV min. 1. dan

-

Je držitelem/držitelkou licence třídy F minimálně po dobu 1 roku.

-

Účast na oficiálním školení rozhodčích - 2x za poslední 3 roky.

-

Účast na třech vícedenních seminářích karate JKA v posledních dvou letech od
data zkoušky (např.: Kata keikokai, Workshop,

Gasshuku ČR, seminář

se shihanem Hideo Ochim, seminář s českým instruktorem JKA). Kopie dokladu o
účasti na doporučených seminářích a akcích musí být přiložena k žádosti ke
složení zkoušky.
-

Úspěšně složil/a písemný a praktický test.

-

Podal/a žádost o udělení licence rozhodčího třídy E a poplatek za tuto licenci
uhradil/a dle platné ekonomické směrnice.

Mezinárodní rozhodčí
Reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni, zúčastňuje se mezinárodních školení.
Může vykonávat funkci hlavního rozhodčího soutěže nebo zápasiště na všech soutěžích
pořádaných JKA karate ČR. Může vykonávat funkci hlavního rozhodčího soutěže nebo
zápasiště na mezinárodních soutěžích pořádaných JKA ČR.
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Podmínky pro získání licence mezinárodního rozhodčího:
-

Složení zkoušky u mezinárodní organizace dle jejích podmínek.

-

Držitel/ka národní licence E, a to po dobu ne kratší než je přípravné období.

-

Uhrazení poplatku za licenci rozhodčího třídy E dle platné ekonomické směrnice
nejpozději v den platby poplatku za mezinárodní licenci.

-

Žadatel o udělení licence mezinárodního rozhodčího nejnižší úrovně si musí
nechat odsouhlasit žádost VV JKA ČR.

-

Test/zkouška se skládá v angličtině. Předpokládá se tudíž adekvátní znalost jazyka.

Zkoušky pro udělení či zvýšení licencí rozhodčích - okruhy

1. Praktická zkouška
-

předvedení kata z H1 - H5, T1; vysvětlení základních principů kata

-

předvedení kata z řady Sentei (vysvětlení základních principů kata u vyšších
licencí): Enpi, Jion, Bassai dai, Kanku dai

-

ukázka řízené formy kumite + vysvětlení významu

-

praktická signalizace rozhodčích

2. Písemná zkouška
Složit písemný test z následujících okruhů:
-

standardizace kata – Heian 1 – 5, T1 (důležité a kritické body)

-

kihon do úrovně STV 1. dan – postoje, údery, kopy

-

kumite – znalost forem kumite do úrovně STV 1. dan – gohon, kihon-ippon kumite,
jiyu ippon kumite

-

licence rozhodčích – znalost pravidel JKA WF a aktuální soutěžní řád JKA ČR
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3. Prodloužení licencí rozhodčích - podmínky
Všechny licence rozhodčích mají platnost 3 kalendářní roky po sobě jdoucí.
Žadatel/ka o prodloužení licence se musí zúčastnit oficiálního školení rozhodčích JKA
ČR.
Žadatel/ka musí podat žádost o prodloužení licence a uhradit poplatek za tuto licenci
dle platné ekonomické směrnice.
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Kompetence rozhodčích JKA ČR:
-

Účastnit se všech akcí pořádaných JKA ČR a podílet se na jejich organizování.

-

Vyjadřovat se k činnosti komise, předkládat návrhy a podněty pro zlepšení činnosti
komise a výuky principů karatedo ve svazu.

-

Obdržet veškeré nové informace o vývoji a trendech v praxi karatedo získané na
mezinárodních seminářích a školeních.

-

Plnit úkoly komise stanovené touto směrnicí.

-

Aktivně se zapojovat do činnosti svazu.

-

Být aktivními rozhodčími.

-

Předávat získané poznatky z praxe, seminářů a stáží karatedo ostatním rozhodčím.
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Další ujednání
Školení rozhodčích.
Školení zajišťuje VV JKA ČR. Termín je zveřejněn vždy na oficiálních stránkách JKA před
pořádáním školení. Z každého školení a doškolení je proveden písemný zápis zveřejněný na
internetu.
Na základě úspěšného absolvování školení provede komise zápis do členského průkazu
o typu a délce trvání získané licence a třídy.
Úkoly hlavního rozhodčího závodů JKA:
-

Vést přesný seznam rozhodčích nominovaných a přítomných na dané soutěži.

-

Zaslat tento seznam společně s hodnocením jednotlivých rozhodčích do dvou
kalendářních dnů tajemníkovi komise rozhodčích.

-

Zaslat formuláře o zranění, jehož důsledkem byla diskvalifikace závodníka ze
soutěže,
a rovněž i seznam diskvalifikovaných závodníků.

Oficiální oblečení rozhodčích
Za oficiální oblečení pro rozhodčí JKA se považuje standardizovaná bílá košile s dlouhým
rukávem, rudá kravata a šedé kalhoty.
Odměny a sankce
Rozhodčí JKA jsou odměňováni dle platné ekonomické směrnice svazu.
Způsoby a možnosti odvolání
Tajemníka a členy komise odvolává výkonný výbor JKA na návrh předsedy JKA ČR.

Schváleno VV JKA ČR 25. 2. 2015 v Praze usneseném U8-3/2015. Touto směrnicí se ruší
s okamžitou platností Směrnice JKA ČR č. 01/2014 schválená VV 12. 2. 2014 v Praze U51/2014.

Zpracoval tajemník komise
Josef Patík
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