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V Praze dne 21. ledna 2023 

Určeno pro:  

Rozhodčí ČSKe,  

Věc: PLATBY LICENCE ROZHODČÍCH ČSKe 

Vážení rozhodčí ČSKe, 

Doufáme, že jste všichni měli krásné svátky a do nového roku Vám všem přejeme hodně úspěchů a věříme, 
že nový rok bude pro všechny lepší než ten předcházející.  

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím o platbě licencí pro rok 2023:  

V době od 13.02.2023 do 28.02.2023 bude v systému ČUBU spuštěna možnost plateb za licence 
rozhodčích ČSKe pro rok 2023. Poplatek za licenci je rozdělen na základě udělených licencí v roce 2022 a 
na základě změn stanovených podmínek pro udělení licence, které naleznete ve platné směrnici KR ČSKe. 
Poplatky jsou 1.třída rozhodčí ČSKe 1500,- Kč, 2.třída rozhodčí ČSKe 1000,- Kč, 3.třída rozhodčí ČSKe 
500,- Kč a 4.třída rozhodčí ČSKe 0,- Kč. 

Zůstává nadále podmínkou povinná účast na školení rozhodčích. Rozhodčí, kteří splní podmínky pro 
zvýšení licence budou platit poplatek ve výši nově získané licence.  

Poplatky se provádí přes systém ČUBU, a to nejpozději do 28.02.2023 na adrese:  

https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/sprava-akce-editace&detail=829  

Registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu, nebo pověřená osoba, 
která má přístup do systému a funguje stejným systémem jako přihlášení na soutěže, semináře a jiné akce 
ČSKe.  

V minulosti jste nás informovali o komplikacích při registrací na akce, semináře nebo platby v systému. 
Chtěli bychom vás informovat, že každý člen klubu (rozhodčí, trenér, závodník a jiný) si může u svého 
statutárního člena vyžádat možnost administrace přihlášek na akce, které je možné provést v administraci v 
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sekci KLUBY => NÁZEV KLUBU => ADMINISTRACE KLUBU (viz. obrázek) zde vám může statutární 
osoba umožnit práva pro přihlašování na akce.  

 

 

Jestliže po platbě licence nejste zobrazeny v sezname rozhodčích ČSKe, prosím zkontrolujte si platbu 
členské známky ČSKe.  

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den.  

S pozdravem   

 

Za komisi rozhodčích 

 

Umberto Bedendo 

předseda Komise rozhodčích ČSKe 


