
Zpráva komise rozhodčích za soutěžní rok 2018 

 

V roce 2018 pracovala komise ve složení Havlík David-tajemník, Carlsson Steen-člen, Vitmajer 

Robert-člen, Bílek Petr-člen administrator, který má na starosti veškerou administrativu ohledně 

nového hodnotícího systému. 

 

Dále komise vykonávala následující činnost : 

 

1)  v lednu komise ve spolupráci s vedením JKA uspořádala tradiční lednové školení 

v rámci školení proběhly i zkoušky na nové licence rozhodčích JKA. Komise připravila nové testy. 

 

Termín opravných zkoušek byl stanoven na seminář s Hideo Ochim. 

Na tomto semináři došlo k opravným zkouškám. 

 

2) během celého roku komise zajišťovala úspěšnou nominaci rozhodčích na soutěže JKA ČR a 

oslovuje i mezinárodní rozhodčí na mezinárodní soutěže. 

 

3) komise předložila návrh nové směrnice, již je před dokončením. 

 

4) již byl zaveden nový systém hodnocení rozhodčích, který bude zpracován do 31.12.2018. 

Výsledky budou předloženy případným zájemcům. 

 

5)  V rámci Gasshuku ČR proběhlo školení rozhodčích. Školení vedl sensei  Koichiro Okuma. Cílem 

školení bylo ujasnění pojmů a gestikulace jak hlavního rozhodčího na zápasišti tak i rohových 

rozhodčích. 

 

6) V rámci Gasshuku v Japonsku byly navýšeny licence rouhodčího a to u Růžička Richard WF B a 

Tomáš Kovalovsky WF D. 

 

7) komise ve spolupráci s reprezentací JKA zajiš´tovala nákup košilí a obleků vč kravat. Obleky 

byly rozdány na Gasshuku v Kadani.   

 

Komise bude též v roce 2019 pořádat školení rozhodčích v rámci soustředění reprezentace a to 

9,3,2019, kdy v tomto termínu proběhne praktické doškolení a testy pro zájemce o navýšení licence 

a nových žadatelů. 

 

Dále jsou v návrhu i školení v rámci Gasshuku ČR či před Mistrovství ČR. 

 

Komise vyjadřuje znepokojení nad neinformovanosti komise ve věci mezinárodních licencí. Bude 

upřesněno novou směrnicí. 

 

Podmínky udělování mezinárodních licencí by měla upravovat nová směrnice. 

 

K dnešnímu dni je komise pouze informována o tom, kdo a jakou licenci udělal. Nemá žádné 

rozhodovací právo o vhodnosti kandidáta. Povolení k vykonání zkoušky dává pouze VV JKA bez 

vyjádření komise. 

 

Dále komise ve spolupráci s vedení JKA ČR bojuje v rámci soutěží JKA ČR s klubismem ( bohužel 

je standardem i u zkušených rozhodčích ) a arogancí u rozhodčích. Bohužel se jedná o rozhodčí s 

mezinárodní licencí. Tento stav je zatím trvalí a arogance jednotlivých rozhodčích je nebetyčná !! 

 

 



 Dále komise žádá vedení svazu, aby během závodů bylo na zápasišti 6 rozhodčích, tak jak stanovují 

mezinárodní pravidla tzn. Kanza, jako arbitr, hlavni rozhodčí na zápasišti a 4 rohový. 

 

 

Za komisi rozhodčích 

David Havlík – tajemník komise 


