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ÚVOD: 

Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových rozhodčích Svazu zápasu České 

republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího vzdělávání. 
 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 Rozhodčími SZČR jsou aktivní členové zápasnických klubů, svazů a ostatních sdružených 

subjektů s platnou registrací k SZČR; 

 Aktivitou se v rámci této směrnice rozumí zejména práce ve funkci rozhodčích. 
 

II. VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH 

 Rozhodčím se může stát každý člen SZČR starší 18 let, který splňuje podmínky pro získání 

licence rozhodčího dle této směrnice. 
 

 Třídy rozhodčích dělíme do 2 kategorií  

a. Rozhodčí (R) 

- úspěšný absolvent školení nových rozhodčích, nebo povinného semináře (v případě 

prodloužení licence); 

- může pracovat na turnajích jako Hlavní rozhodčí, Předseda žíněnky, Bodový rozhodčí, 

Žíněnkový rozhodčí, nebo Tabulkový rozhodčí. 
-  

b. Tabulkový rozhodčí (T) 

- úspěšný absolvent školení nových rozhodčích, nebo povinného semináře (v případě 

prodloužení licence); 

- může pracovat na turnajích pouze jako Tabulkový rozhodčí. 
-  

 Organizace školení a seminářů 
 

a) školení nových rozhodčích 

- pořádá KR SZČR za dodržení podmínek daných touto směrnicí minimálně 1x ročně a 

plně zodpovídá za jeho provedení a ekonomicko-organizační zabezpečení; 

- KR SZČR je povinna nejméně 2 měsíce před termínem školení předložit VV SZČR 

písemný návrh, který musí obsahovat termín, místo konání, vedoucího školení, seznam 

lektorů. Nejpozději pak do 1 měsíce po jeho ukončení předloží závěrečnou zprávu se 

seznamem úspěšných absolventů; 

- školení je zpravidla 2 denní a je složeno z teoretické části a praktické; 

- školení je ukončeno písemným testem, který sestavuje KR SZČR; 

- KR SZČR vystaví úspěšným absolventům licenci do 1 měsíce po obdržení závěrečné 

zprávy, 

 

b) školení tabulkových rozhodčích 

- pořádá KR SZČR za dodržení podmínek daných touto směrnicí minimálně 1x ročně a 

plně zodpovídá za jeho provedení a ekonomicko-organizační zabezpečení; 

- KR SZČR je povinna nejméně 1 měsíc před termínem školení předložit VV SZČR 

písemný návrh, který musí obsahovat termín, místo konání, vedoucího školení, seznam 

lektorů. Nejpozději pak do 1 měsíce po jeho ukončení předloží závěrečnou zprávu se 

seznamem úspěšných absolventů; 

- školení je zpravidla 1 denní; 

- školení je ukončeno písemným testem, který sestavuje KR SZČR; 

- KR SZČR vystaví úspěšným absolventům licenci do 1 měsíce po obdržení závěrečné 

zprávy. 
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c) seminář pro obnovení licence 

- pořádá KR SZČR za dodržení podmínek daných touto směrnicí minimálně 1x ročně a 

plně zodpovídá za jeho provedení a ekonomicko-organizační zabezpečení; 

- KR SZČR je povinna nejméně 2 měsíce před termínem semináře předložit VV SZČR 

písemný návrh, který musí obsahovat termín, místo konání, vedoucího školení, seznam 

lektorů. Nejpozději pak do 1 měsíce po jeho ukončení předloží závěrečnou zprávu se 

seznamem absolventů; 

- seminář je zpravidla 1 denní; 

- KR SZČR prodlouží absolventům licenci do 1 měsíce po obdržení závěrečné zprávy. 
 

 Platnost licence rozhodčího 
 

Rozhodčí 

- platnost licence je 2 roky od absolvování školení, nebo semináře; 

- v případě absolventů školení mladších 18 let vzniká platnost jejich licence v den dovršení 

18 let; 

- platnost licence končí 31.12. toho roku, ve kterém rozhodčí dovrší 65 let; 

- na žádost rozhodčího může VV SZČR licenci prodloužit o 1 rok; 

- ze závažných důvodů může KR SZČR se souhlasem VV SZČR licenci odebrat okamžitě 

(závažnými důvody se rozumí např. požívání alkoholických nápojů během soutěží, přijetí 

úplatku, úmyslné falšování výsledků, provinění se proti zásadám fair-play apod.). 
 

Tabulkový rozhodčí 

- platnost licence je 2 roky od absolvování školení, nebo semináře; 

- v případě absolventů školení mladších 18 let vzniká platnost jejich licence v den dovršení 

18 let; 

- platnost licence končí 31.12. toho roku, ve kterém rozhodčí dovrší 70 let; 

- na žádost rozhodčího může VV SZČR licenci prodloužit o 1 rok; 

- ze závažných důvodů může KR SZČR se souhlasem VV SZČR licenci odebrat okamžitě 

(závažnými důvody se rozumí např. požívání alkoholických nápojů během soutěží, přijetí 

úplatku, úmyslné falšování výsledků, provinění se proti zásadám fair-play apod.). 
 

 Lektorský sbor 
 

- lektorem může být jen osoba určená KR SZČR;  

- lektorský sbor pro jednotlivá školení a semináře schvaluje VV SZČR. 
 

 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Ruší se platnost Směrnice o vzdělávání rozhodčích SZČR  se všemi změnami a doplňky s platností 

od 1.1.2014 a tato směrnice byla schválen VV SZČR dne 22.10.2015  a nabývá platnosti dne 

1.1.2016. 

 

 

 

                    Belo SVITEK                          Mgr. Václav SCHEINER 

                   předseda VV SZČR                          předseda KR SZČR 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – formulář „Průkaz rozhodčího SZČR“. 
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