Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu
Č 1 / 2010

Část první
Základní ustanovení
Čl. I. Rozhodčí
a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje
podle příslušných sportovních pravidel.
Čl. II. Činnost rozhodčích
a) Veškeré činnosti rozhodčích Českého svazu fullcontactu a ostatních bojových umění
(dále jen ČSFu) se řídí normami obsaženými v této směrnici, popřípadě dodatky
vydanými v souvislosti s prováděním této směrnice a jsou závazné pro všechny
rozhodčí ČSFu. Vztahy touto směrnicí neupravené se řídí Stanovami ČSFu, právním
řádem ČR a obecnými morálními normami.
b) Na soutěžích ČSFu mohou rozhodovat pouze rozhodčí, kteří mají platnou licenci
rozhodčího ČSFu a splňují podmínky stanovené touto směrnicí.

Část druhá
komise rozhodčích ČSFu
Čl. III. Struktura Komise rozhodčích ČSFu
a) Komise rozhodčích ČSFu (dále jen KR) se skládá z 4. členů a předsedy.
b) Předseda KR je jmenován Výkonným Výborem ČSFu (dále jen VV) a pověřený
výkonem této funkce na celé volební období VV.
c) Předsedou KR může být jmenován pouze Valnou hromadou zvolený člen VV který je
držitel nejvyšší platné národní licence rozhodčího.
d) V případě, že nelze dodržet podmínky odstavce c) tohoto článku, bude Předsedou
KR jmenován člen ČSFu který je držitel nejvyšší platné národní licence rozhodčího.
e) Členové KR jsou navrženi ke schválení VV předsedou KR.
f) Členem KR může být schválen pouze držitel nejvyšší platné národní licence
rozhodčího.
Čl. IV. Předseda Komise rozhodčích ČSFu
a) Předseda KR zastupuje KR při jednání s VV a reprezentuje rozhodčí ČSFu na
mezinárodní scéně (mezinárodní semináře rozhodčích, mezinárodní kongresy apod.).
b) Předseda KR úkoluje jednotlivé členy KR na základě úkolů uložených VV i usnesení
přijatých KR a je pověřen jejich kontrolou a vyhodnocením.
Čl. V. Členové Komise rozhodčích ČSFu
a) Členové KR odpovídají za splnění úkolů, které jim zadal předseda KR nebo
vyplývající z usnesení přijatých KR.
b) Členové KR dále aktivně působí v rámci veškerých činností řízených KR, zejména na
soutěžích ČSFu a vzdělávacích akcí ČSFu.
c) Členové KR usilují o zkvalitňování činnosti a zvyšování kvalifikovanosti rozhodčích,
zvyšování odborné specializace v jednotlivých disciplínách a bližší kontakt s členskou
základnou.

d) Členové KR zpracovávají změny pravidel ČSFu, dle návaznosti na mezinárodní
pravidla
Čl. VI. Způsob rozhodování Komise rozhodčích ČSFu
a) KR rozhoduje a přijímá usnesení na Zasedání KR dle článku VII. Této směrnice nebo
prostřednictvím interní komunikace KR dle článku VIII. této směrnice.
.
Čl. VII. Zasedání Komise rozhodčích ČSFu
a) Zasedání KR svolává předseda KR.
b) Zasedání KR je usnášení-schopné vždy, pokud je přítomná nadpoloviční většina
členů KR.
c) KR rozhoduje hlasováním, kdy každý člen KR má po jednom hlase.
d) Pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů KR. V případě
rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda KR.
e) Z každého zasedání KR je pořizován zápis.
Čl. VIII. Interní komunikace Komise rozhodčích ČSFu
a) Členové KR mohou rozhodovat a přijímat usnesení pomocí interní komunikace
(telefon, elektronická pošta, Skype atd.) za podmínek dále stanovených.
b) Pro přijetí návrhu prostřednictvím interní komunikace musí vyjádřit své souhlasné
stanovisko všichni členové KR.
c) Každý přijatý návrh eviduje Předseda KR formou zápisu.
d) Pomocí interní komunikace nelze přijímat rozhodnutí a usnesení, které dle stanov
ČSFu, touto nebo jinou směrnicí ČSFu nebo právním řádem ČR vyžadují rozhodnutí
nebo přijetí usnesení jinou formou.
Čl. IX. Činnosti Komise rozhodčích ČSFu
KR zejména:
a) zajišťuje jednotnou interpretaci a aplikaci sportovních pravidel ČSFu,
b) deleguje rozhodčí z řad sboru rozhodčích ČSFu pro výkon funkce rozhodčích na
soutěžích a galách ČSFu,
c) monitoruje výkony jednotlivých členů sboru rozhodčích ČSFu,
d) pořádá vzdělávací akce, školení a semináře pro udělování licencí členům sboru
rozhodčích ČSFu,
e) uděluje, zvyšuje, snižuje, pozastavuje a odebírá licence členům sboru rozhodčích
ČSFu,
f) nominuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích ČSFu na mezinárodní školení a
mezinárodní soutěže,
g) zajišťuje materiální zabezpečení chodu a činnosti sboru rozhodčích ČSFu,
h) projednává podané podněty, stížnosti a návrhy týkající se činnosti KR a členů sboru
rozhodčích ČSFu,
i) projednává podané podněty, stížnosti a návrhy na výkony jednotlivých členů sboru
rozhodčích ČSFu v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího,
j) projednává v prvním stupni porušení povinností stanovených normami této směrnice,
nebo porušení obecných morálních norem členy sboru rozhodčích ČSFu,
k) pravidelně aktualizuje oficiální seznam licencovaných členů sboru rozhodčích ČSFu,

Část třetí
Sbor rozhodčích ČSFu
Čl. X. Člen sboru rozhodčích ČSFu
a) Člen sboru rozhodčích ČSFu (dále jen rozhodčí) je každá osoba, která je držitelem
platné licence rozhodčích ČSFu.

b) Rozhodčí se řídí pravidly stanovenými touto směrnicí, stanovami ČSFu, právním
řádem ČR a obecnými morálními normami.
c) Rozhodčí je v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího podřízen KR.
d) Rozhodčímu může být na základě rozhodnutí KR ukončeno členství ve Sboru
rozhodčích ČSFu, zejména v případě, když závažně poruší povinnosti mu stanovené
normami této směrnice, stanovami ČSFu, právním řádem ČR nebo obecnými
morálními normami.

Část čtvrtá
Licence rozhodčích ČSFu
Čl. XI. Rozdělení tříd a platnost licence rozhodčích ČSFu
a) Licence rozhodčích ČSFu (dále jen licence) jsou rozdělené do následujících
odborných tříd (dále jen tříd) - seřazeno sestupně dle subordinace:
• Rozhodčí třídy A
• Rozhodčí třídy B
• Rozhodčí třídy C
• Rozhodčí třídy D
b) Licence všech tříd jsou platné po dobu dvou let ode dne jejich vydání.
c) Držiteli neplatné licence z důvodu vypršení její platnosti může KR po splnění
podmínek stanovenými v čl. XII., čl.XIII., čl. XIV. a čl. XV. této směrnice a na základě
rozhodnutí KR, obnovit platnost licence ve stejné třídě.
d) Licence zaniká:
• uplynutím platnosti licence
• rozhodnutím KR
• na vlastní žádost držitele
• úmrtím držitele
Čl. XII. Všeobecné podmínky pro udělení licence rozhodčích ČSFu
a) Uchazeč o udělení licence musí být plnoletý, plně způsobilý k právním úkonům a plně
způsobilý k výkonu funkce rozhodčího. Pokud je uchazeč nezletilý, může KR
rozhodnout o udělení výjimky, zejména s přihlédnutím k již získaným zkušenostem
(například úspěšný závodník).
Čl. XIII. Podmínky pro udělení licence rozhodčích ČSFu jednotlivých tříd
a) Uchazeč o udělení licence všech tříd musí absolvovat seminář rozhodčích ČSFu
určený pro udělování licencí.
b) Rozhodčí třídy A
Uchazeč o udělení licence třídy A musí být držitel platné licence třídy A nebo držitel
platné licence třídy B nebo držitel neplatné licence třídy A dle čl. XI., odstavec c), této
směrnice.
Podmínkou pro udělení licence třídy A je získaná praxe ve výkonu funkce rozhodčího
po dobu minimálně pěti let a úspěšné složení závěrečných odborných zkoušek pro
třídu A dle čl. XIV odstavec e) této směrnice.
c) Rozhodčí třídy B
Uchazeč o udělení licence třídy B musí být držitel platné licence třídy B nebo držitel
platné licence třídy C nebo držitel neplatné licence třídy B dle čl. XI., odstavec c), této
směrnice.
Podmínkou pro udělení licence třídy B je získaná praxe ve výkonu funkce rozhodčího
po dobu minimálně tří let a úspěšné složení závěrečných odborných zkoušek pro
třídu B dle čl. XIV odstavec e) této směrnice.

d) Rozhodčí třídy C
Uchazeč o udělení licence třídy C musí být držitel platné licence třídy C nebo držitel
platné licence třídy D nebo držitel neplatné licence třídy C dle čl. XI., odstavec c), této
směrnice.
Podmínkou pro udělení licence třídy C je získaná praxe ve výkonu funkce rozhodčího
po dobu minimálně jednoho roku a úspěšné složení závěrečných odborných zkoušek
pro třídu C dle čl. XIV odstavec e) této směrnice.
e) Rozhodčí třídy D
Uchazeč o udělení licence třídy D musí úspěšně složit závěrečné odborné zkoušky
pro třídu D dle čl. XIV odstavec e) této směrnice.
Čl. XIV. Seminář rozhodčích ČSFu určený pro udělování licencí
a) Seminář rozhodčích ČSFu určený pro udělování licencí (dále jen seminář) pořádá
KR.
b) Seminář řídí předseda KR nebo jím určený člen KR, za přítomnosti nejméně dvou
dalších členů KR.
c) Termín a místo semináře musí být zveřejněno na webových stránkách ČSFu
v dostatečném předstihu, nejpozději 30 dní před datem pořádání.
d) Program semináře musí minimálně obsahovat školení v oblasti rozhodování i výkladu
pravidel ČSFu a závěrečnou odbornou zkoušku.
e) Závěrečná odborná zkouška se skládá formou písemného testu.
Pro úspěšné složení závěrečné odborné zkoušky musí uchazeč o udělení licence
třídy:
• A získat nejméně 95% z max. možného počtu bodů
• B získat nejméně 90% z max. možného počtu bodů
• C získat nejméně 80% z max. možného počtu bodů
• D získat nejméně 70% z max. možného počtu bodů
Čl. XV. Udělování licencí rozhodčích ČSFu
a) Podmínky pro udělení licence jsou stanoveny v čl. XII., čl.XIII. a čl. XIV. odstavec e)
této směrnice.
b) Jednotlivé licence uděluje KR rozhodnutím o udělení licence, kdy pro udělení
jednotlivých licenci musí rozhodnout KR nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů KR na semináři.
c) Při rozhodování o udělení licence třídy B a A, KR vždy přihlíží na dosavadní činnost
uchazeče ve výkonu funkce rozhodčího a to zejména na hodnocení výkonu
rozhodčího v uplynulé sezóně. Uchazeč o udělení licence třídy A musí být navíc
dokonale odborně fundován, musí mít mezinárodní zkušenosti a jeho autorita
rozhodčího obecně uznávána.
d) Rozhodnutí KR o udělení licence oznámí KR uchazeči o udělení licence nejpozději
do 15 dnů po skončení semináře.
e) KR nemá povinnost vysvětlovat důvody svého rozhodnutí, vyjma VV ČSFu.
f) Členové KR jsou z důvodu přípravy a pořádání semináře osvobozeni od složení
odborných zkoušek, udělení licence třídy A vzniká členům KR automaticky ke dni
pořádání semináře.

Část pátá
Činnost rozhodčích na soutěžích ČSFu
Čl. XVI. Rozdělení do kategorií podle výkonu funkce rozhodčího na soutěžích ČSFu
a) Na soutěžích ČSFu je činnost rozhodčích rozdělena do následujících kategorií seřazeno sestupně dle subordinace:
• Hlavní rozhodčí soutěže
• Ringový inspektor
• Ringový rozhodčí
• Bodový rozhodčí
b) Nezletilý rozhodčí může vykonávat pouze činnost Bodového rozhodčího.
Čl. XVII. Delegování rozhodčích ČSFu pro výkon funkce rozhodčích na soutěže ČSFu
a) KR deleguje na soutěže ČSFu hlavního rozhodčího soutěže (dále jen Hlavní
rozhodčí) a ostatní rozhodčí.
b) Delegování Hlavního rozhodčího a seznam delegovaných rozhodčích zveřejní KR na
webových stránkách ČSFu nejpozději 15 dní před datem konání soutěže.
Čl. XVIII. Práva a povinnosti rozhodčích ČSFu jednotlivých kategorií na soutěžích ČSFu
a) Hlavní rozhodčí soutěže
• Je zodpovědný za regulérnost soutěže,
• Jmenuje rozhodčí pro činnost Ringových inspektorů,
• Jmenuje rozhodčí na jednotlivé zápasiště,
• Přijímá a dle pravidel ČSFu rozhoduje o protestech,
• Řeší nenadálé situace,
• Kontroluje výkon všech rozhodčích na soutěži,
• S ředitelem soutěže konzultuje časový rozvrh soutěže a prostorové dispozice.
• Od ředitele soutěže má právo požadovat:
• výměnu či doplnění pořadatelů ve funkcích časoměřičů a zapisovatelů.
• zásah pořadatelské služby (bezpečnostní agentury) pro zachování
regulérnosti soutěže či bezpečnosti rozhodčích.
• oddělený prostor jako šatnu rozhodčích.
• občerstvení rozhodčích v průběhu turnaje.
• Nesmí zahájit soutěž bez přítomnosti lékaře.
b) Ringový inspektor
• Podléhá rozhodnutím Hlavního rozhodčího,
• Je zodpovědný za regulérnost soutěže na přiděleném zápasišti, přičemž
• rozhoduje o nasazení rozhodčích k jednotlivým utkáním,
• kontroluje výkon nasazených rozhodčích,
• kontroluje výkon pořadatelů ve funkcích časoměřičů a zapisovatelů
• řeší nenadálé situace
c) Ostatní rozhodčí
• Podléhají rozhodnutím Hlavního rozhodčího a Ringového inspektora
Čl. XIX. Práva a povinnosti rozhodčích ČSFu obecně
a) Rozhodčí jsou povinni rozhodovat nestranně a nezávisle na základě platných
sportovních pravidel ČSFu a svého nejlepšího zvážení rozhodných skutečností.
b) K rozhodnutí musí rozhodčí dospět pouze na základě vlastního uvážení, popřípadě
na základě konzultace s ostatními rozhodčími, ringovým inspektorem nebo hlavním
rozhodčím, případně lékařem soutěže.
c) Rozhodčí mají povinnost účastnit se řádně všech soutěží, na které byly KR
delegováni pro výkon funkce rozhodčího. Pokud se soutěže účastnit nemohou, musí
o této skutečnosti bezodkladně informovat KR.

d) Rozhodčí se v oficiálním oblečení rozhodčího se znakem ČSFu nesmí ve výkonu
funkce rozhodčího účastnit žádné soutěže (včetně galavečerů) na které se soutěží
podle pravidel ČSFu a nebo rozhodčí vystupuje a oprávněně budí dojem rozhodčího
ČSFu, přičemž na tuto soutěž nebyl KR delegován, popřípadě KR účast rozhodčího
na této soutěži výslovně nepovolila. Porušení tohoto odstavce může mít za následek
ukončení členství ve sboru rozhodčích dle čl.X. odstavec d)
e) Rozhodčí má právo na odpovídající podmínky pro svou práci. V případě závady na
ringu, jeho stanovišti, rušení nebo bránění ve výhledu jinými osobami, může žádat i
přerušení probíhajícího zápasu.
Čl. XX. Nasazování rozhodčích ČSFu jednotlivých tříd na soutěžích ČSFu
a) Rozhodčí třídy D
• má právo být delegován jako rozhodčí, rozhoduje jako bodový nebo ringový
rozhodčí dle pokynů ringového inspektora
b) Rozhodčí třídy C
• má právo být delegován jako rozhodčí, rozhoduje jako bodový nebo ringový
rozhodčí dle pokynů ringového inspektora
• může být určen do funkce Ringového inspektora na oddílových či oblastních
soutěžích nebo na soutěžích určených výhradně pro žákovské a juniorské
kategorie
c) Rozhodčí třídy B
• má právo být delegován jako rozhodčí, rozhoduje jako bodový nebo ringový
rozhodčí dle pokynů ringového inspektora
• může být určen jako Ringový inspektor
• může být určen jako Hlavní rozhodčí na oddílových či oblastních soutěžích nebo
na soutěžích určených výhradně pro žákovské a juniorské kategorie
d) Rozhodčí třídy A
• má právo být delegován jako rozhodčí, rozhoduje jako bodový nebo ringový
rozhodčí, dle pokynů ringového inspektora
• může být určen jako Ringový inspektor
• může být určen jako Hlavní rozhodčí
Čl. XXI. Ústroj a vybavení člena Sboru rozhodčích na soutěžích ČSFu
a) Oblečení rozhodčího ČSFu
• bílá košile rozhodčího se znakem ČSFu. Povolena je státní vlajka ČR max.
velikosti 25x35mm. Další nápisy, loga sponzorů nebo klubů či jiné znaky nejsou
dovoleny.
• černé klasické kalhoty
• černá sportovní obuv, umožňující pohyb po ringu, tatami i palubovce
• černý motýlek
b) Vybavení rozhodčího
• průkaz rozhodčího ČSFu
• čistý látkový kapesník a propisovací tužka
c) Doplňující, dobrovolné vybavení rozhodčího
• klikry (mechanická počítadla bodů)
• píšťalka, stopky, zdravotnické rukavice, malý ručník
d) Rozhodčímu není dovoleno
• nosit náušnice, piercing v obličeji, prsteny, náramkové hodinky, ostré spony u
opasku či jiné věci, které by mohly potencionálně způsobit zranění.
• mít u sebe zapnutý mobilní telefon, přenosný počítač či jiné věci, které by mohly
potencionálně odvrátit jeho pozornost

ČL.XXII. Připravenost a chování člena Sboru rozhodčích na soutěžích ČSFu
a) Rozhodčí se dostaví na soutěž včas, předpisově vybaven, předpisově a čistě
oblečen, odpočatý a zcela střízlivý.
b) Rozhodčí nikdy nenadržuje ani nepoškozuje žádného závodníka. V případě
nastoupení závodníka z jeho klubu upozorní ringového inspektora.
c) Rozhodčí je vstřícný, klidný a korektní. Rozhodčí se nepouští do diskusí o
oprávněnosti verdiktu některého z rozhodčích s třetí osobou.

Část šestá
Porušení povinností člena sboru rozhodčích ČSFu
Čl. XXIII. Řízení a postup při porušení povinností
a) KR rozhoduje v prvním stupni o porušení povinností stanovených normami této
směrnice členy Sboru rozhodčích ČSFu.
b) Účastníkem řízení o porušení povinností členem sboru rozhodčích ČSFu může být
pouze člen sboru rozhodčích ČSFu.
c) KR za tímto účelem přijímá návrhy k zahájení řízení od všech členů ČSFu. Návrh na
zahájení řízení o porušení povinností členem sboru ČSFu musí obsahovat:
• Jméno navrhovatele
• Čeho se domáhá, místo a datum události, popis události
• Datum a podpis navrhovatele
d) Návrh na zahájení řízení může směřovat pouze k porušení povinností člena Sboru
rozhodčích ČSFu v souvislosti s výkonem funkce rozhodčího nebo porušením
povinností stanovených normami této směrnice.
e) Předseda KR zkontroluje zda návrh splňuje podmínky uvedené v odstavci b), c) a d)
tohoto článku a předloží KR tento návrh k dalšímu projednání nebo tento návrh vrátí
navrhovateli k dopracování.
f) KR předložený návrh projedná a rozhodne o porušení povinností členem Sboru
rozhodčích, a nebo zahájí jednání o porušení povinností členem Sboru rozhodčích, a
nebo návrh jako takový zamítne. Rozhodnutí KR musí být vždy písemné včetně
odůvodnění.
g) Jednání KR o porušení povinností členem Sboru rozhodčích je veřejné a ústní, za
přítomnosti všech členů KR a dalších členů Sboru rozhodčích, kterých se porušení
povinností členem sboru rozhodčích týká, popř. dalších pozvaných zúčastněných
osob. Z jednání je možné se omluvit, popřípadě požádat o odložení jednání na jiný
vyhovující termín.
h) V případě, že KR rozhodne o porušení povinností členem Sboru rozhodčích, může
KR s přihlédnutím k závažnosti porušení povinností uložit následující sankce:
• Pozastavení výkonu (i na dobu neurčitou)
• Snížení licenčního stupně (od 1 stupně až na minimum)
• Úplné odnětí licence
i) Proti rozhodnutí KR je možné podat odvolání a to do 15-ti dnů od doručení
rozhodnutí KR ve věci.
j) Ve druhém stupni rozhoduje o porušení povinností členem Sboru rozhodčích VV.

Část sedmá
Závěrečná ustanovení
Čl. XXIV. Závěrečná ustanovení
a) Výklad této směrnice provádí KR.
b) Za doručení písemností, dokumentů a návrhů členů sboru rozhodčích ČSFu je
považováno doručení na elektronickou adresu člena Sboru rozhodčích ČSFu
uvedenou na webových stránkách ČSFu.
c) Veškerá usnesení KR nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na
webových stránkách ČSFu, nebo doručením zúčastněným osobám.
d) KR navrhuje, vydává, upravuje a doplňuje směrnice související s činností rozhodčích
a KR. Směrnice nesmí být v rozporu s právním řádem ČR nebo Stanovami ČSFu.
Směrnice jsou přijímány na zasedání KR a vyžadují schválení VV.
Čl. XXV. Platnost a účinnost
a) Směrnice byla schválena VV ČSFu dne 16.6.2010 usnesením č. 1/2010 a nabývá
platnosti dnem 20.6.2010.

Tomáš Gruber
předseda ČSFu

