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1.

Oddělení rozhodčích zastřešuje činnost všech rozhodčích v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF
(dále jen svaz).

2.

Cílem činnosti oddělení rozhodčích je zajistit pro potřeby svazu kvalifikované rozhodčí pro svazové i
mezinárodní soutěže, aktualizovat soutěžní pravidla pro svazové soutěže, navrhovat změny v
mezinárodních soutěžních pravidlech a spolupracovat s oddělením soutěží na vedení svazových
soutěží.

3.

Oddělení rozhodčích se skládá z vedoucího oddělení rozhodčích (dále jen vedoucí oddělení) a
minimálně dvou členů oddělení rozhodčích (dále jen člen). Členy jmenuje i odvolává vedoucí
oddělení.

4.

Vedoucí oddělení je současně hlavním rozhodčím svazu.

5.

Při rozhodování oddělení rozhodčích je preferována názorová shoda všech členů a vedoucího
oddělení, v ostatních případech je hlasováno. Při případném nerozhodném výsledku rozhodne hlas
vedoucího oddělení.

6.

Vedoucí oddělení jmenuje na každou svazovou soutěž hlavního rozhodčího ze všech členů oddělení
rozhodčích.

7.

Na národní úrovni zajišťuje především tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

plánuje a realizuje vzdělávací akce pro národní rozhodčí,
schvaluje a uděluje licence třídy C pro národní rozhodčí a zajišťuje jejich evidenci,
navrhuje změny soutěžních pravidel pro svazové soutěže,
navrhuje seznam schválené výstroje pro svazové soutěže,
spolu s oddělením soutěží připravuje a schvaluje propozice pro svazové soutěže,
podílí se na registraci účastníků na svazových soutěžích,
řídí a kontroluje činnost rozhodčích na všech svazových soutěžích,
spolu s oddělením soutěží odpovídá za rychlý, plynulý a efektivní časový průběh svazových
soutěží,
i) spolu s oddělením soutěží zpracovává poznatky a zpětnou vazbu z již proběhlých svazových
soutěží.
8.

Na mezinárodní úrovni zajišťuje především tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

ve spolupráci s EITF nebo ITF plánuje a realizuje vzdělávací akce pro mezinárodní rozhodčí,
schvaluje udělení licencí třídy A a B pro mezinárodní rozhodčí a zajišťuje jejich evidenci,
ve spolupráci s EITF nebo ITF schvaluje nominaci rozhodčích na mistrovství Evropy a světa,
schvaluje nominaci svazem hrazených rozhodčích na mezinárodní OPEN soutěže,
předkládá návrhy EITF nebo ITF na změny a doplnění soutěžních pravidel.
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Oddělení rozhodčích na základě pravidel ITF a této směrnice uděluje, případně ve spolupráci s ITF
a EITF, tyto licence národních a mezinárodních rozhodčích:
Typ licence

Národní licence C

Mezinárodní licence B

Mezinárodní licence A

Minimální věk

17 let

18 let

24 let

Minimální technický
stupeň

1. dan

2. dan

4. dan

Ostatní požadavky

–

znalost anglického jazyka
na komunikační úrovni

znalost anglického jazyka
na komunikační úrovni

Navrhuje

sdružený subjekt svazu

Kvalifikace

svazový kurz rozhodčích

Zkouška

písemný test

Obnovení

maximálně 1x formou
testu, do šesti měsíců od
konce platnosti licence;
navíc požadováno 6 hodin
svazových technických
seminářů za rok zpětně

Délka platnosti licence

3 roky od data vydání

Délka platnosti licence pro
mezinárodní instruktory

neomezená

mezinárodní kurz
rozhodčích ITF nebo EITF

mezinárodní kurz
rozhodčích ITF

dle pravidel ITF, EITF

dle pravidel ITF

neomezená

neomezená

10. Oddělení rozhodčích má právo při schvalování žádostí o licence třídy A nebo B pro mezinárodní
rozhodčí vzít do úvahy i další kritéria tak, aby udělení licence bylo vždy v souladu se zájmy svazu.
11. Oddělení rozhodčích může odmítnout pozvat přihlášeného rozhodčího na svazovou soutěž, a to
především z důvodu dlouhodobé neúčasti na svazových technických seminářích či opakovaně
špatných výkonech rozhodčího.
12. Oddělení rozhodčích může při rozsáhlejších změnách soutěžních pravidel rozhodnout o nutnosti
kompletní obnovy všech národních licencí formou mimořádného svazového kurzu rozhodčích.
13. Oddělení rozhodčích může v odůvodněných případech udělit výjimku z této směrnice.

