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Směrnice č. 4 

 

KVALIFIKAČNÍ SMĚRNICE PRO VÝCHOVU A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

ROZHODČÍCH KOLEČKOVÉHO RYCHLOBRUSLENÍ 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice stanovuje pravidla pro vzdělávání rozhodčích kolečkového rychlobruslení 

(dále jen rozhodčí) v rámci Českého svazu kolečkového bruslení dále jen „ČSKB“ a 
určuje způsob získání a udržení příslušné kvalifikace. 

2. Rozhodčí dle této směrnice jsou různé kvalifikace  

 rozhodčí III. třídy 

 národní rozhodčí 

 mezinárodní rozhodčí 
3. Vzdělávacími akcemi jsou 

 školení rozhodčích III. Třídy 

 doškolovací akce rozhodčích ČSKB 

 

Článek 2 

Vzdělávací akce 

1. Cílem vzdělávacích akcí je proškolení kandidátů v oblasti pravidel a rozhodování soutěží v 
kolečkovém rychlobruslení. 

2. Vyjádřením úspěšného zakončení vzdělávací akce je vydání Osvědčení a Registrační karty 
rozhodčího. Oba dokumenty opravňují držitele k rozhodování na soutěžích v kolečkovém 
rychlobruslení (Příloha 1) 

3. Pořadatelem školení a doškolovacích akcí je ČSKB. 

 

Článek 3 

Organizace vzdělávacích akcí 

1. ČSKB pověří organizací školení Sportovně Technickou Komisi (dále jen „STK“) , která 
zajistí akci personálně i organizačně. 

2. Organizátor vzdělávací akce je povinen před jejím konáním předložit předsednictvu ČSKB 
termín, program a personální obsazení akce včetně návrhu rozpočtu akce. 

3. Organizátor navrhne seznam soutěží, na kterých mohou kandidáti provést praktickou část 
vzdělávací akce. 

4. Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení vzdělávací akce je organizátor povinen zaslat 
na ČSKB Zprávu o proběhlém školení rozhodčích, která musí obsahovat minimálně 

 a) datum a místo konání 

 b) seznam účastníků 

 c) výsledky písemných testů 
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Článek 4 

Získání kvalifikace a její platnost 

1. Rozhodčím se může stát každý jednotlivec (člen ČSKB) nebo registrovaný člen oddílu 
(člena ČSKB), který dovršil 20 let věku a splní podmínky dané touto kvalifikační směrnicí. 
Kandidáti se mohou přihlašovat buď přímo, nebo prostřednictvím svých oddílů. 

2. Kvalifikace na rozhodčí III. třídy probíhá zpravidla formou víkendové akce zakončené 
písemným testem a spoluúčastí na rozhodování na určené domácí soutěži. 

3. Kvalifikace pro národního rozhodčího předpokládá úspěšné absolvování školení na 
rozhodčí III. třídy, minimálně 2 roky praxe při rozhodování na domácích soutěžích a účast 
na doškolovacích akcích rozhodčích. 

4. Kvalifikaci mezinárodní rozhodčí může získat držitel kvalifikace národní rozhodčí, která je 
minimálně dva roky stará, a který působil jako rozhodčí minimálně na čtyřech MČR v 
posledních dvou letech. Takového kandidáta po schválení předsednictvem přihlásí ČSKB 
do 31.12. ke zkouškám na získání kvalifikace mezinárodního rozhodčího pro následující 
rok na sekretariát FIRS/CIC. 

5. Platnost kvalifikace ROZHODČÍ je 4 roky následující po roku získání příslušné kvalifikace. 
6. Pro prodloužení kvalifikace musí rozhodčí během těchto 4 let absolvovat školení nebo 

seminář organizovaný ČSKB. 
7. Při významné změně pravidel FIRS musí rozhodčí absolvovat školení nebo seminář k 

těmto novým pravidlům nejpozději v kalendářním roce následujícím po uvedení těchto 
změn v platnost. 

8. STK  vede o každém rozhodčím evidenci o jeho účasti na soutěžích a seminářích. V 
případě nesplnění podmínek pro prodloužení kvalifikace je o tom uveden záznam do 
dokumentace. 
 

Článek 5 

Školící plány a osnovy 

1. Plán školení, učební osnovu i požadavky na písemné testy stanovuje STK 
2. Rozsah školení III. třídy je  

 teorie 15 - 20 hod 

 písemný test 1- 2 hod 

 praktická část - dle rozpisu soutěží 
3. Doškolovací akce jsou zpravidla víkendové v rozsahu 5 - 10 hod. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto se aktualizuje směrnice č. 4.  
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení předsednictva. 

3. Jednotlivá ustanovení této Směrnice lze měnit schválením nového znění 

předsednictvem Svazu na návrh STK.  

 

Schváleno předsednictvem Svazu dne 12.12.2015 

 

---------------------------------------- 

Michal Hrazdíra 

předseda ČSKB 


