SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Paroubkova 535, 344 01 Domažlice
Ing. Zdeněk Kubalík – předseda SKePK
E-mail: kubalikz@email.cz

Směrnice komise rozhodčích
(platnost od 1. ledna 2012)

Čl. 1 Základní ustanovení
(1) Komise rozhodčích Svazu karate Plzeňského kraje (dále jen KR SKePK) je zřízena na
základě stanov SKePK.
(2) Veškeré činnosti KR SKePK se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě
vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice. Vztahy touto směrnicí neupravené se
řídí Stanovami SKePK, právním řádem ČR a obecnými morálními normami.

Čl. 2 Komise rozhodčích
(1) Komise rozhodčích se skládá z předsedy a dvou členů.
(2) Předseda komise rozhodčích je volen Valnou hromadou SKePK. Předsedou komise
rozhodčích může být zvolen člen SKePK, držitel licence A regionální rozhodčí.
(4) Členové komise rozhodčích jsou navrženi předsedou komise ke schválení VV SKePK.
Podmínkou kandidátu je členství v SKePK a odborná způsobilost.
(5) Členem komise rozhodčích může být zpravidla jeden kandidát pro úsek disciplíny kata a
jeden pro úsek disciplíny kumite.

Čl. 3 Způsob rozhodování KR SKePK
(1) KR SKePK je usnášení-schopná vždy, pokud je přítomná alespoň jedna polovina jejich
členů.
(2) KR SKePK rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen KR SKePK má po jednom
hlase.
(3) Pro přijetí návrhu musí hlasovat většina přítomných členů KR SKePK. V případě rovnosti
hlasů má rozhodující hlas předseda komise rozhodčích.

Čl. 4 Předseda KR SKePK
(1) Předseda KR SKePK (dále jen předseda) zastupuje KR SKePK navenek, zejména při
jednání VV SKePK a dalších příležitostech.
(2) Předseda svolává schůzi KR SKePK.
(3) Předseda řídí schůzi KR SKePK, úkoluje jednotlivé členy KR SKePK na základě usnesení
přijatých KR SKePK a VV SKePK.

Čl. 5 Členové KR SKePK
(1) Členové KR SKePK (dále jen jako členové) plní úkoly jim zadané usnesením přijatých
KR SKePK.
(2) Členové odpovídají za splnění úkolů jim zadaných usnesením přijatých KR SKePK.
Předseda KR SKePK je pověřen jejich kontrolou a vyhodnocením.
(3) Členové dále aktivně působí v rámci veškerých činností řízených KR SKePK, zejména na
vzdělávacích akcí SKePK, soutěžích SKePK a na vydávání informačních a učebních
materiálů SKePK.

Čl. 6 Zasedání komise rozhodčích
(1) Předseda komise rozhodčích svolává schůzi KR SKePK minimálně jedenkrát do roka.
(2) Schůze KR SKePK se řídí zasedacím řádem KR SKePK vydaným předsedou KR SKePK
a schváleným nadpoloviční většinou členů KR SKePK. Zpravidla v tomto provedení:
- kontroly zápisu a úkolů předcházející schůze
- projednání aktuálních organizačních záležitostí (nominace, soutěže, školení, apod.)
- projednání podnětů členské základny stížnosti, náměty
- kontrola zápisu
(4) Schůze KR SKePK je řízena předsedou KR SKePK.
(5) Z každé schůze KR SKePK je pořizován zápis, který na konci každé schůze schválila KR
SKePK nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

Čl. 7 Činnosti KR SKePK
KR SKePK zejména:
a) navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích SKePK pro výkon funkce rozhodčích na
soutěžích pořádaných pod hlavičkou SKePK, návrh zveřejní nejpozději do 15tého dne
nové soutěžní sezóny,
b) pořádá vzdělávací akce sboru rozhodčích SKePK,
c) uděluje licence rozhodčím a soudcům SKePK,
d) navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích SKePK na národních školení,
e) zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikace pravidel karate WKF včetně jednotlivých
dodatků ČSKe a SKePK,
f) monitoruje výkony jednotlivých členů sboru rozhodčích SKePK,
g) zajišťuje materiální zabezpečení chodu a činnosti sboru rozhodčích SKePK a to ve
spolupráci s ekonomickým úsekem,
h) projednává v prvním stupni porušení povinností, stanovených normami této směrnice, a
v souvislosti s prováděním této směrnice, normami Stanov SKePK a obecnými
morálními normami, členy sboru rozhodčích SKePK,
i) zveřejňuje oficiální seznam licencovaných rozhodčích pro každou jednotlivou sezónu a
to zpravidla měsíc před zahájením sezóny, popřípadě po ukončení oficiálního školení,
j) vede seznam rozhodčích splňujících podmínky pro účast na oficiálních turnajích a
školeních WKF a EKF, který každoročně ke dni 30. 1. aktualizuje.

Čl. 8 Členové sboru rozhodčích
(1) Člen sboru rozhodčích SKePK je každý člen SKePK, který je držitelem platné licence
rozhodčích nebo soudce SKePK vydané na základě této směrnice.
(2) Členové sboru rozhodčích SKePK (dále jen členové sboru) se řídí pravidly stanovenými
touto směrnicí, na základě této směrnice vydanými, stejně jako pravidly stanovenými ve
stanovách SKePK a obecnými morálními normami. K tomu se zavazují v okamžiku přijetí
licence a vykonáváním práv a povinností jim plynoucích z této licence. Úspěšný absolvent
národního školení, je automaticky zařazen mezi držitele nejvyšší regionální licence.
(3) Členovi sboru může být na základě rozhodnutí KR SKePK pozastaveno a nebo ukončeno
členství ve Sboru rozhodčích SKePK, pouze v případě, že poruší povinnosti mu stanovené
normami této směrnice a normami vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice a
normami vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice, stanovami SKePK, právním
řádem ČR nebo obecnými morálními normami.
(4) Každý člen sboru rozhodčích nasazený na soutěži, držitel licence je povinen se zdržovat v
době svého výkonu v prostorech stanovených hlavním rozhodčím a tyto opouštět pouze s
jeho vědomím.
(5) Hlavní rozhodčí se může vzdálit ze soutěže pouze se souhlasem a vědomím ředitele
soutěže, za předpokladu adekvátního jmenovitého zastoupení nebo při zastavení soutěže.

(6) Rozhodčí soutěže zodpovídá za svůj výkon řízení a vedení jednotlivých zápasů, dle
Pravidel rozhodování ČSKe a jejich dodatků. Dbá zejména na bezpečnost závodníků.
(7) Rozhodčím nejsou povoleny žádné předčasné odchody nebo pozdní příchody na soutěže.
(8) Pokud není stanoveno jinak, rozhodčí má povinnost hlásit se do výkonu hlavnímu
rozhodčímu 30 minut před započetím soutěže.
(9) Pro rozhodčí SKePK jsou nominace na soutěže oficiálního kalendáře SKePK prioritou v
jejich nasazení. Není možno startovat jako rozhodčí na jiné soutěži (za předpokladu
omluvy), má-li rozhodčí oficiální nominaci na soutěži ČSKe.
(10) Rozhodčí má za povinnost, při omluvě kratší jednoho týdne od svého nasazení na soutěž,
za sebe sehnat adekvátní zastoupení a nahlásit uvedenou skutečnost KR SKePK a
organizátoru soutěže. Pokud omluva z výkonu funkce vznikne v době delší jednoho týdne,
náhradu na požádání zajistí úsek KR SKePK.
(11) Mezinárodní a národní rozhodčí, s platnou licenci WKF a EKF jsou osvobozeni z
regionálního školení, pokud se nejedná o výklad nových pravidel.
Čl. 9 Licence rozhodčích a soudců SKePK
(1) KR SKePK vydává po splnění podmínek stanovenými v Čl. 10 této směrnice následující
licence:
a) Rozhodčí - licence A (RA)
b) Sudí - licence B (RB)
c) Sudí - licence C (RC)
d) Lektor
(2) Licence jsou obecně platné po dobu jednoho kalendářního roku ode dne jejich vydání.
Licence je platná pouze v součinnosti se školením v případě nových Pravidel nebo
zásadních změn v rozhodování, na které bude provedeno povinné doškolení (nevztahuje
se na mezinárodní platné licence z nových pravidel).
(3) Držitel platné licence je povinen se účastnit alespoň poloviny soutěží pořádaných SKePK
v kalendářním roce a absolvovat doškolení nebo seminář pro rozhodčí, který pořádá
SKePK nebo ČSKe. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, licence pozbývá platnosti.
(4) Držitel neplatné licence je povinen si její platnost prodloužit absolvováním prvního
doškolení nebo semináře bezprostředně následujícího po dni, ve kterém skončila platnost
licence, pokud tak neučiní bude jeho kvalifikace snížená o jednu třídu. Po dvou letech od
pozbytí platnosti licence zanikají kvalifikace úplně.
(5) Licence zaniká:
a) uplynutím lhůty, na kterou byla vydána
b) rozhodnutím KR SKePK
Čl. 10 Podmínky pro udělení licence
(1) Licence je udělena na základě usnesení KR SKePK, kdy pro udělení jednotlivých licencí
musí rozhodnout KR ČSKe nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů KR ČSKe.
(2) Licence se uděluje na základě podmínek stanovených čl. 10 odst. 3 této směrnice, dále na
základě úspěšného složení odborné zkoušky (upraveno čl. 14 této směrnice) a současně na
základě uvážení KR ČSKe s přihlédnutím k minulým výkonům uchazeče.
(3) Uchazeč o udělení licence regionálního rozhodčího SKePK musí být členem SKePK
(platný průkaz karate včetně aktuální známky ČSKe a plně způsobilým k právním
úkonům, včetně platné lékařské prohlídky o způsobilosti k výkonu funkce rozhodčího).
a) Pro získání licence C regionální rozhodčí musí být uchazeč držitelem nejméně 3. kyu a
dosáhnout věku 18-ti let.
b) Pro získání licence B regionální rozhodčí musí být uchazeč nositelem nejméně 1. kyu,
dosáhnout věku 20-ti let a získat praxi v délce minimálně dvou let ve funkci
regionálního rozhodčího licence C.

c) Pro získání licence A regionální rozhodčí musí být uchazeč nositelem nejméně 1. Danu,
dosáhnout věku 23-ti let a získat praxi v délce minimálně dvou let ve funkci
regionálního rozhodčího licence B.
d) Pro získání licence lektora musí být uchazeč nositelem nejméně 3. Danu, dosáhnout věku
30-ti let a získat praxi v délce minimálně pěti let v oboru.
e) Výjimky z uvedených podmínek pro získání jednotlivých licencí může schválit pouze VV
SKePK na doporučení KR SKePK.
Čl. 11 Práva a povinnosti členů Sboru rozhodčích SKePK obecně
(1) Všichni členové sboru rozhodčích SKePK mají povinnost účastnit se řádně a včas všech
akcí, na které jsou KR SKePK navrženi pro výkon funkce rozhodčího. Pokud tak bez
řádné omluvy a případné náhrady neučiní, hrozí jim sankce podle čl. 15 odst. 9 této
směrnice.
(2) Členové Sboru rozhodčích SKePK jsou povinni rozhodovat nestranně a nezávisle na
základě platných pravidel a svého nejlepšího zvážení rozhodných skutečností. K
rozhodnutí musí dospět člen Sboru rozhodčích pouze na základě vlastního uvážení,
popřípadě na základě konzultace s členy panelu rozhodčích, kontrolorem zápasové plochy
a nebo KR SKePK, nikoli na základě konzultace s třetími osobami.
(3) Aby byla zajištěna nestrannost v rozhodování člena Sboru rozhodčích SKePK není mu
povoleno rozhodovat zápasy, kterých se zúčastní členové jejich domovských oddílů,
výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze kontrolor zápasové plochy. Výjimka musí
být udělena pro každý zápas zvlášť.
(4) Člen Sboru rozhodčích SKePK nemůže vykonávat jinou funkci než funkci rozhodčího v
rámci závodu, na který byl navržen pro výkon funkce rozhodčího.
(5) Člen Sboru rozhodčích SKePK je povinen se při výkonu svojí funkce prokazovat
průkazem člena rozhodčích SKePK s vyznačenou platnou licencí, popřípadě jiným
oficiálním dokladem, je-li vydán.
(6) Člen Sboru rozhodčích SKePK je povinen při výkonu svojí funkce nosit na oficiálních
akcích KR SKePK úbor popsaný v čl. 13 této směrnice.
(7) Členové Sboru rozhodčích SKePK jsou povinni dodržovat ekonomickou směrnici SKePK,
zejména platit řádně a včas poplatky související s výkonem jejich funkce.
Čl. 12 Práva a povinnosti plynoucí držitelům z jednotlivých licencí
(1) Držitel licence regionální rozhodčí C:
a) má právo být delegován jako rozhodčí na nemistrovské soutěže regionálního významu
b) na základě výslovného povolení KR SKePK má právo vykonávat práva a povinnosti
soudce kata a kumite na nemistrovských soutěžích, kde podléhá vedení kontrolorem
zápasové plochy, který zodpovídá za jeho nasazení a výkon
c) má právo být delegován a zastávat funkci zapisovatele a obsluhy časomíry na
mistrovských soutěžích SKePK na základě pověření a pokynů KR SKePK
(2) Držitel licence regionální rozhodčí B:
a) má nárok být delegován na mistrovské i nemistrovské soutěže SKePK, dle soutěžního
kalendáře STK pro daný rok
b) spolurozhoduje utkání v kata a kumite dle své licence a pověření kontrolora zápasové
plochy, který zodpovídá za jeho výkon
c) má právo vykonávat funkci kontrolora zápasové plochy v soutěžní disciplíně kata
d) má právo zastávat funkci hlavního rozhodčího na nemistrovských soutěžích
e) může být KR SKePK navržen na zkoušky národního rozhodčího
f) může být navržen a jmenován členem KR SKePK

(3) Držitel licence regionální rozhodčí A:
a) má právo být delegován na všechny soutěže SKePK dle kalendáře STK pro daný rok, kde
podléhá vedení kontrolorem zápasové plochy, který zodpovídá za jeho nasazení a výkon
b) má právo vykonávat funkci kontrolora zápasové plochy v dané soutěžní disciplíně kata
nebo kumite
c) jako kontrolor zápasové plochy zodpovídá za výkon ostatních rozhodčích a soudců, které
nasazuje k jednotlivým utkáním
d) má právo zastávat funkci hlavního rozhodčího na všech soutěžích
e) má právo zasedat v radě rozhodčích ustanovené na každé soutěži KR SKePK pro
regulérnost soutěže a řešení nenadálých situací (protesty, apod.)
f) může být KR SKePK navržen na zkoušky národního rozhodčího
g) může být navržen na funkci předsedy KR SKePK
h) může být navržen KR SKePK do funkce lektora
Čl. 13 Oficiální úbor člena Sboru rozhodčích při výkonu jeho funkce
(1) Jednoduché sako v barvě námořnické modři s jednořadovým zapínáním na dva knoflíky.
Na levém předním dílu, v oblasti hrudi, opatřené visačkou s licencí přidělené členovi
sboru rozhodčích KR SKePK, popř. jiné organizace.
(2) Oficiální vázanka. Podle vzoru vydaného KR ČSKe pro národní soutěže, nebo podle vzoru
WKF resp. EKF pro soutěže mezinárodní.
(3) Světle šedé klasické kalhoty v dolním kraji bez manžet dle barevné škály Pravidel karate
WKF.
(4) Tmavě modré, nebo černé ponožky bez vzoru.
(5) Černá měkká obuv určená k použití na zápasiště.
(6) Klasická černá obuv pro použití mimo zápasiště.
(7) Bílá košile s krátkým rukávem.
Čl. 14 Řízení o odborné zkoušce podle Čl. 10 odst. 2
(1) K řízení o odborné zkoušce stanoví KR SKePK tříčlennou zkušební komisi složenou z
držitelů licence lektora udělenou KR SKePK a držitelů licence A regionální rozhodčí.
Takto vybraní členové zkušební komise mezi sebou zvolí ze svého středu předsedu.
(2) Účastníkem řízení o odborné zkoušce může být pouze osoba, která splní podmínky pro
udělení licence vyznačené v čl. 10 odst. 3.
(3) Zkušební komise před začátkem samotného řízení o odborné zkoušce zajistí seminář na
aktuální téma v oblasti rozhodování a výkladu pravidel.
(4) Řízení o odborné zkoušce má tři části:
a) teoretická – kterou představuje test z pravidel WKF, EKF a dodatků ČSKe, pro úspěšné
absolvování teoretické části musí uchazeč získat nejméně 90 % z maximálního možného
počtu bodů.
b) praktická část kata – kterou představuje předvedení kata Shitei preferovaného stylu
toho kterého rozhodčího. Na závěr praktické části kata zkušební komise položí dotaz
vztahující se k provádění a aplikaci kata, kterou uchazeč předvedl.
c) praktická část kumite – kterou představuje účast na rozhodování zápasu na závodech k
tomu KR SKePK určených. Praktickou aplikaci pravidel při rozhodování může doplnit
zkušební komise, zejména o dotazy na aktuální téma rozhodování (závody mohou být
nahrazeny vybraným týmem demonstrantů k tomu účelu pozvaných).
d) O výsledku udělení licence A a B rozhoduje i výsledek hodnocení rozhodčího za
uplynulou sezónu. V některých případech to může být zásadní ukazatel.
(5) Na závěr zkušební komise shrne v stručné písemné zprávě výkony uchazečů o odborné
zkoušce a výsledek zkoušky označí termínem „prospěl“ v případě úspěšného složení
odborné zkoušky, a termínem „neprospěl“ v případě neúspěšného složení odborné

zkoušky. Při konečném hodnocení a vydání nové licence A a B se přihlíží k hodnocení
výkonu rozhodčího za uplynulou sezónu.
(6) Uchazeči o vykonání odborné zkoušky nebudou v žádné její části za účast a nebo za
výkon finančně ohodnoceni.
(7) Komise rozhodčích nemá povinnost komukoliv vysvětlovat důvody svého rozhodnutí,
vyjma VV SKePK.
Čl. 15 Řízení o porušení povinností členem sboru rozhodčích SKePK
(1) KR SKePK rozhoduje v prvním stupni o porušení povinností stanovených normami této
směrnice, vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice, stejně jako porušení
povinností Stanov SKePK a obecných morálních norem, členy Sboru rozhodčích SKePK.
(2) Účastníkem řízení o porušení povinností členem sboru rozhodčích SKePK může být pouze
člen sboru rozhodčích SKePK.
(3) KR SKePK za tímto účelem přijímá návrhy k zahájení řízení od všech členů SKePK a
výkonného výboru SKePK. Návrh na zahájení řízení o porušení povinností členem sboru
SKePK musí obsahovat:
a) jméno osoby, subjektu kdo jej podává
b) čeho se domáhá, místo události a stručný popis
c) datování
d) jméno a podpis toho kdo návrh podává, u organizace podpis statutárního zástupce
(4) Návrh na zahájení řízení může směřovat pouze k porušení povinnosti člena Sboru
rozhodčích SKePK v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího stanovených mu normami
v této směrnici, vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice, stejně jako
Stanovami SKePK a obecnými morálními normami.
(5) KR SKePK vybere ze svých řad jednoho člena, který bude návrh provázet celým
procesem řízení o porušení povinností členem sboru rozhodčích SKePK.
(6) Vybraný člen zkontroluje zda návrh splňuje podmínky uvedené v Čl. 15 odst. 2 a 3 a
navrhne jej plénu KR SKePK k dalšímu projednání, nebo jej vrátí navrhovateli k
dopracování a nebo jej přímo zamítne pro jeho nesplnění podmínek stanovených v čl. 15
odst. 2 a 3.
(7) Plénum KR SKePK předložený návrh projedná a rozhodne o porušení povinnosti členem
Sboru rozhodčích, nebo návrh jako takový zamítne.
(8) KR SKePK vždy nařídí jednání, které je veřejné a ústní, za přítomnosti všech členů KR
SKePK a dalších členů Sboru rozhodčích. Z jednání je možné se nechat omluvit,
popřípadě požádat o odložení jednání na jiný vyhovující termín.
(9) Jako sankci za porušení povinnosti členem Sboru rozhodčích SKePK může KR SKePK
uložit:
a) pozastavení výkonu (od 1 soutěže až po dobu několika sezón)
b) snížení licenčního stupně (od 1 stupně až na minimum)
c) úplné odnětí licence
d) sankcionovaný rozhodčí nemá nárok na vrácení finanční částky za úhradu licence.
O výši sankce rozhodne KR SKePK s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti a
případné recidivě, především s ohledem na základní principy fungování SKePK, udržení
pořádku a kvality soutěží.
(10) Proti rozhodnutí KR SKePK je možné podat odvolání a to do 15-ti dnů od doručení
rozhodnutí KR SKePK ve věci.
Tato směrnice byla schválena VV SKePK dne 28. 11. 2011 a nabývá účinnosti 1. 1. 2012.
Ing. Zdeněk Kubalík
předseda SKePK

Ing. Zdeněk Kubovec
předseda KR SKePK

