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Článek 1 – Přehled kvalifikací







Rozhodčí ČSJu
Národní rozhodčí
TOP národní rozhodčí
Rozhodčí mezinárodní IJF Continental-B
Rozhodčí mezinárodní IJF International-A
Instruktor

Článek 2 - Podmínky pro získání kvalifikace, platnost kvalifikace
Kvalifikace

Věk

Min. KYU,
DAN

Kvalifikační podmínky a jejich získání

Rozhodčí ČSJu

16

2. KYU

Národní rozhodčí

18

1. DAN

TOP národní rozhodčí

18

1. DAN

Mezinárodní rozhodčí
licence B

25

2. DAN

Školení rozhodčích + závěrečná zkouška, do 3 let povinnost zúčastnit
se doškolení a ověření znalosti pravidel, po 3 letech bez doškolení
kvalifikace zaniká
Výkonnost rozhodčího, umístění na 21.-60. místě
Ranking listu rozhodčích,
2x denní školení/rok, ověření znalosti pravidel
Výkonnost rozhodčího, umístění na 1.-20. místě Ranking Listu
rozhodčích,
2x denní školení/rok, ověření znalosti pravidel
Na doporučení KR schvaluje VV ČSJu

Mezinárodní rozhodčí
licence A

29

3. DAN

Na doporučení KR schvaluje VV ČSJu

Instruktor

40

3. DAN

Na doporučení KR EJU schvaluje VV ČSJu






Každý rozhodčí musí být řádným členem ČSJu
Kvalifikace národní rozhodčí a TOP rozhodčí je v platnosti od 1. 1. do 31. 12. každého roku
31. 12. každým rokem kvalifikace národní nebo TOP národní rozhodčí každému zaniká
Rozhodným dnem pro získání nové kvalifikace národní nebo TOP národní rozhodčí je umístění v Ranking listu
k 31. 12 předešlého roku. Zařazení rozhodčích do kvalifikačních tříd podléhá schválení VV ČSJu.
 Každý národní, TOP národní a mezinárodní rozhodčí má za povinnost rozhodovat min. na třech soutěžích
ČSJu hodnoceným instruktorem.
 Národní a TOP národní rozhodčí má za povinnost rozhodovat minimálně na dvou Českých pohárech žáků,
dorostu a juniorů

Článek 3 – Ranking list
 Hodnotící kritéria Ranking listu navrhuje vedení komise rozhodčíchČSJu a schvaluje je VV ČSJu. Hodnotící
kritéria jsou přílohou této směrnice.
 Do Ranking listu ČSJu rozhodčích je zařazeno hodnocení všech rozhodčích, včetně mezinárodních, z níže
uvedených soutěžích:
 Český pohár žáků, dorostu a juniorů
 P ČR starších žáků
 M ČR dorostu a juniorů
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 M ČR
 Evropské poháry dorostu a juniorů v případě, že rozhodčí na těchto soutěžích budou hodnoceni
výlučně českými instruktory, nikoliv instruktory EJU
 O pořadí na Ranking listu rozhodčích ČSJu rozhoduje:
 1. Pořadí do 80. místa na Ranking List EJU
 Do Ranging listu ČSJu není započítávané umístění na 81. a dalším pořadí na Ranking List EJU
 2. Následující, další pořadí na Ranking listu ČSJu je určené postavením na žebříčku rozhodčích ze
soutěží ČSJu zařazených do hodnocení rozhodčích

Článek 4 - Mezinárodní rozhodčí
 Mezinárodní rozhodčí se řídí směrnicemi ČSJu a předpisy EJU a IJF – Regulation for Referees - EJU Ranking
Systém, viz www.czechjudo.org a www.eju.net
 Nejdůležitější podmínky pro vyslání na zkoušky mezinárodního rozhodčího EJU – licence B
 Dosažení věku 25– 50ti let.
 4 roky držitel nejvyšší národní licence
 Aktivní znalost anglického jazyka
 Umístění do 8. místa v Ranking listu ČSJu rozhodčích po 2 letech jdoucích po sobě
 Doporučení komise rozhodčích ČSJu a schválení VV ČSJu.
 Nejdůležitější podmínky pro vyslání na zkoušky mezinárodního rozhodčího – licence A
 Dosažení věku 29 - 55ti let
 4 roky držitel licence B
 Umístění do cca 65 místa v Ranking List EJU
 Doporučení komise rozhodčích ČSJu a schválení VV ČSJu. ČSJu navrhuje kandidáta na zkoušky licence
A. Výběr rozhodčích na zkoušky licence A provádí komise rozhodčích EJU
 Výběr a nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže
 Bude respektovat a vycházet každoročně z Regulation for Referees, EJU Ranking System
 Výběr rozhodčích na OH, MS, ME jednotlivců i týmů, Masters, Grand Slam, Grand Prix navrhuje a
schvaluje komise rozhodčích IJF a EJU.
 Výběr rozhodčích na European Judo Open a European Judo Cup jsou upraveny předpisy EJU
 Ze strany ČSJu budou nominace prováděny za účelem a s cílem dosažení zastoupení čs. rozhodčího
na vrcholných soutěží ME, MS, OH, případně MEJ, MSJ
 Nominace na všechny mezinárodní soutěže podléhají schválení VV ČSJu

Článek 5 - Instruktor
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Dohlíží a zodpovídá za regulérnost celé soutěže
Hodnotí výkon rozhodčích na soutěži na základě schválených kritérií Ranking listu
Instruktoři mají povinnost zúčastnit se každý rok seminářů k sjednocení kritérií hodnocení
Další práva a povinnosti instruktora jsou řešeny pokyny komisí rozhodčích ČSJu
Instruktory jmenuje k 1. 1. každého roku VV ČSJu na návrh vedení komise rozhodčích ČSJu
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Článek 6 – Přílohy
6.1. Odměny rozhodčích na soutěži
 Odměny rozhodčích jsou stanoveny podle úrovně soutěže, nezáleží na kvalifikaci
 Odměna je pevně stanovená částka bez ohledu na dobu trvání soutěže
 Rozhodčímu dále náleží i stravné, jízdné a nocležné podle ekonomických směrnic ČSJu
Tabulka
Odměny rozhodčích
Hl.
Soutěž
Rozhodčí rozhodčí
Instruktor
1100
1100
1100
EP
900
900
Interliga
1100
1100
1100
MČR muži
900
900
EXL
1100
1100
1100
MČR junioři
1100
1100
1100
MČR dorost
700
900
MČR dr. ženy, dorky
700
900
DL
700
900
1. liga
700
900
900
PČR žáci
900
900
900
ČP U18 a vyšší
700
900
900
ČP U18 + U15 + U13
500
700
VC
do
500
do
500
KP
Odměna pro technickou obsluhu (care system a časomíra) je do 500 Kč.
6.2. Kritéria hodnocení rozhodčích - Ranking list ČSJu
Hodnocení rozhodčích – žebříček rozhodčích ČSJu
1. Kategorie
Subjektem hodnocení jsou všichni rozhodčí ČSJu. Na základě tohoto hodnocení bude vytvořen výkonnostní
žebříček rozhodčích. Rozhodčí budou zařazeni do klasifikačních tříd A, B a C. Žebříček pak bude využit
k nominaci rozhodčích na vybrané soutěže ČSJu
2. Hodnocení
Hodnocení každého delegovaného rozhodčího proběhne na vybraných soutěžích, určených vedením ČSJu na
příslušný kalendářní rok. Hodnocení je přílohou „Zprávy instruktora rozhodčích“. Body získané hodnocením na
jednotlivých soutěžích se podělí počtem hodnocených soutěží a výsledek se započítá do celkového pořadí
rozhodčích. Delegovaní rozhodčí jsou o výsledku hodnocení informováni bezprostředně po soutěži. Konečné
pořadí v žebříčku rozhodčích vydá KR ČSJu po ukončení soutěží daného kalendářního roku
3. Období
Nový systém hodnocení vstoupil v platnost 1.4.2011 a závěrečná hodnocení jsou zveřejněna vždy na konci
soutěžního roku
4. Klasifikační systém
Konkrétní klasifikační systém se skládá ze součtu získaných bodů, respektive z počtu odečtených bodů ve
dvou základních skupinách:
Skupina I - Osobnost rozhodčího
Skupina II - Technický výkon rozhodčího ve třech podskupinách
Do osobnostních chyb bude započítáno:
 Nevhodné chování v průběhu soutěže odpočet 15 bodů
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 Nerespektování doporučení instruktorů odpočet 15 bodů
 Stažení ze soutěže v důsledku nevhodného chování (nedokončení rozhodování) celkové hodnocení 0
bodů - počítá se do průměru hodnocení
 Neomluvený pozdní příchod na vážení odpočet 10 bodů
Skupina I
Osobnost rozhodčího, hlavně úroveň osobnosti při rozhodování zápasu, projev osobnosti – sebedůvěra,
suverenita, autorita, respekt, cit pro zápas, odolnost proti stresu a tlaku okolního prostředí, vyrovnané řízení
zápasu (konzistence). Celkový dojem z osobnosti při rozhodování, schopnost komplexního posuzování
zápasu, nejistota, váhavost, celková kontrola, jasná a jednoznačná gestikulace, správné konečné rozhodnutí
v kritických momentech. Celkové chování rozhodčích na tatami i u care systému, celková spolupráce
s ostatními rozhodčími a instruktorem.
Nedostatky v uvedených oblastech při hodnocení rozhodčího jsou klasifikovány jako závažný nedostatek. Při
výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítá
5 bodů za každý zjištěný případ.
Skupina II/a
Závažné technické nedostatky, špatné ohodnocení akcí, špatné posouzení zakázaných akcí a negativního
juda, které by mohli způsobit nesprávný konečný výsledek zápasu. Rozdíl v hodnocení o dva stupně,
nedostatečná spolupráce rozhodčích, která výrazně ovlivní vývoj zápasu. Nedostatečná kontrola
registračních tabulí, která vede ke zmatečním situacím, nesprávné posouzení zápasu v GS ( špatně vyhlášené
skóre, trest)
Nedostatky v uvedených oblastech se při posuzování výkonu rozhodčího klasifikuje jako závažný technický
nedostatek. Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítá 5 bodů za každý
případ
Skupina II/b
Středně závažné technické nedostatky, které mohly ovlivnit průběh zápasu. Rozdíl ve skóre
1-2 stupně, nedostatečná spolupráce mezi rozhodčími v rozhodujících momentech zápasu, špatné uložení
trestu, špatné vyhlášení Osae komi. Tyto situace ovlivňují vývoj zápasu, ale neovlivní konečný výsledek.
Nedostatky v uvedených oblastech se při hodnocení výkonu rozhodčího posuzují jako středně závažné. Při
výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítají
3 body za každý případ.
Skupina II/c
Lehké a běžné technické nedostatky, které neovlivňují vývoj zápasu. Rozdíl v hodnocení skóre o 1 stupeň,
nedostatečná spolupráce rozhodčích v běžných zápasových situacích, předčasné nebo pozdní uložení trestu,
vyhlášení Osae komi, vyhlášení Mate, vše v rozsahu několika vteřin. Drobnosti v gestikulaci, pohybu a pozici
na tatami.
Nedostatky v uvedených oblastech se při hodnocení výkonu rozhodčího posuzují jako lehké.
Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítá 1 bod za každý případ.
Vyhodnocení vyjádřené počtem získaných bodů.
Maximální počet získaných bodů je 100.
 Rozhodčí hodnocený ve skupině A musí získat 91 – 100 bodů
 Rozhodčí hodnocený ve skupině B musí získat 71 – 90 bodů
 Rozhodčí hodnocený ve skupině C získává méně než 71 bodů
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Závěrečné ustanovení
 Výklad hodnotícího systému rozhodčích ČSJu náleží KR ČSJu

6.3. Školení a zkoušky na rozhodčího ČSJu
Základní školení (rozhodčí ČSJu) Školení organizuje KSJu, lektora školení určuje KR ČSJu
Téma
Úloha a osobnost rozhodčího
Teorie pravidel juda
Rozhodování, situace, problematika
Soutěžní řád a sportovně-technické doklady
Vedení tabulek, losování, hlavní rozhodčí
Individuální příprava a teoretické zkoušky
Praxe rozhodování a praktické zkoušky
Celkem

Počet hodin
1
6
5
2
2
4
8
28

Obsah zkoušek:
 test základních znalostí pravidel a soutěžního řádu
 teoretická zkouška
 praktická zkouška na turnaji

6.4. Povinnost rozhodčího na soutěži
 dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací
 být v předepsaném oděvu: tmavomodré (černé) sako,bílá košile, tmavomodrá(šedá) vázanka,
 Šedé kalhoty, tmavé jednobarevné ponožky, odznak rozhodčího
 po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího
 plnit povinnosti dle pravidel juda a soutěžního řádu
 vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky

6.5. Povinnost hlavního rozhodčího na soutěži
 zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích
 zkontrolovat způsobilost časoměřičů a obsluhy registračních tabulí
 nasazovat rozhodčí k řízení zápasů, dodržování neutrality
 provést poučení delegovaného lékaře
 odpovídá za činnost rozhodčích a veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště.
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6.6. Delegace rozhodčích na soutěže
 Delegace rozhodčích na soutěže se provádí na základě
 Kvalifikace rozhodčího
 Současného postavení na Ranking listu
 Úrovně soutěže
 Hospodárnosti soutěže
 Předběžná delegace je zpravidla na pololetí, je zveřejněna na stránkách ČSJu
 Pokud se delegovaní rozhodčí do 10 dnů po obdržení předběžné delegace písemně neomluví,
delegaci přijímají.
 Konečná delegace nejpozději 7 dní před soutěží, zasláním delegačního lístku.
 V delegačním lístku: označení soutěže, funkce, datum a místo konání, časový program
 Pokud delegovanému rozhodčímu vznikne překážka, pro níž se nemůže na soutěž dostavit, je
povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost KR
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