PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ
platná pro Českou republiku

ZÁSADY PLATNÉ PRO ROZHODČÍ
Platnost od 11. 09. 2019
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1. DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU PLATNÉ PRO ČKS
1. Rozhodčí a jejich kvalifikace
Rozhodčí ČKS musí být registrováni u Českého krasobruslařského svazu.
V souladu s pravidly ISU a na základě rozhodnutí P ČKS a KR ČKS platí pro
získávání kvalifikačních tříd rozhodčích následující ustanovení:
Zkušební sbor / zkušební komisař musí být na každé školení jmenován komisí
rozhodčích ČKS a schválen předsednictvem ČKS.
Ke školení rozhodčích se uchazeči hlásí komisi rozhodčích osobně nebo
prostřednictvím svého klubu.

1.1. Rozhodčí III třídy
-

rozhodčím III třídy se může stát člen ČKS, který dosáhl věku 18 let;

-

musí absolvovat školení rozhodčích organizované komisí rozhodčích ČKS
(dále jen KR ČKS).;

-

na závěr školení absolvují frekventanti závěrečnou zkoušku (písemný test +
praktickou zkoušku)

-

vedoucí školení / předseda zkušební komise podá zprávu o výsledku školení
a nově získaných třídách účastníků do 30 dnů na sekretariát ČKS;

-

KR ČKS zařadí rozhodčího do seznamu rozhodčích III třídy;

-

sekretariát ČKS vystaví rozhodčímu osvědčení o získání kvalifikace a datem
jejího získání;

-

účastníci školení rozhodčích jsou povinni si uhradit veškeré náklady spojené
se školením, tj. dopravné, stravné, ubytování a případně požadovaný
poplatek za školení;

1.2. Rozhodčí II třídy
-

tento stupeň může získat držitel kvalifikace rozhodčího III třídy, nejdříve však
za 3 roky od získání kvalifikace III třídy rozhodčího v krasobruslení (v dané
disciplíně);

-

musí absolvovat školení pro získání kvalifikace rozhodčího II třídy
organizované KR ČKS a úspěšně složit závěrečné zkoušky (písemný test +
praktickou zkoušku);
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-

po absolvování školení a úspěšném složení závěrečných zkoušek je
rozhodčí zapsán do seznamu rozhodčích II třídy a získání třídy mu
sekretariát ČKS potvrdí do jeho osvědčení, včetně data získání zvýšené
kvalifikace;

-

účastníci školení rozhodčích jsou povinni si uhradit veškeré náklady spojené
se školením, tj. dopravné, stravné, ubytování a případně požadovaný
poplatek za školení;

1.3. Rozhodčí I třídy
-

tento stupeň může získat držitel kvalifikace rozhodčího II třídy, nejdříve však
za 3 roky od získání kvalifikace II třídy rozhodčího v krasobruslení;

-

musí absolvovat školení rozhodčích pro získání kvalifikace rozhodčího II třídy
organizované KR ČKS a úspěšně složit závěrečné zkoušky (písemný test +
praktickou zkoušku);

-

po absolvování školení a úspěšném složení závěrečných zkoušek je
rozhodčí zapsán do seznamu rozhodčích I třídy a získání třídy mu sekretariát
ČKS potvrdí do jeho osvědčení, včetně data získání zvýšené kvalifikace;

-

účastníci školení rozhodčích jsou povinni si uhradit veškeré náklady spojené
se školením, tj. dopravné, stravné, ubytování a případně požadovaný
poplatek za školení;

1.4. Mezinárodní rozhodčí
-

tento stupeň kvalifikace může získat držitel kvalifikace rozhodčího I třídy,
nejdříve však za tři roky od získání kvalifikace I třídy rozhodčího v
krasobruslení,

-

nominaci na mezinárodní zkoušky pro získání kvalifikace mezinárodního
rozhodčího provádí P ČKS na návrh KR ČKS, přičemž se řídí platnými
pravidly ISU (Speciální a technická pravidla pro sólové a párové bruslení a
tance na ledě a ISU Speciální a technická pravidla pro synchronizované
bruslení, k dispozici na www.isu.org)
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1.5. Rozhodčí ISU
Nominaci na mezinárodní zkoušky pro získání kvalifikace ISU rozhodčího provádí P
ČKS na návrh KR ČKS, přičemž se řídí platnými pravidly ISU (Speciální a technická
pravidla pro sólové a párové bruslení a kategorii tanců na ledě a ISU Speciální a
technická pravidla pro synchronizované bruslení, k dispozici na www.isu.org)

1.6. Kvalifikace rozhodčích pro jednotlivé disciplíny
Jako rozhodčí pro danou disciplínu mohou působit pouze rozhodčí uvedení na
seznamu rozhodčích ČKS pro danou sezónu:
- rozhodčí pro kategorie sólo je rozhodčím i pro kategorii sportovních dvojic;
- rozhodčí pro taneční páry a synchronizované bruslení musí mít speciální
kvalifikaci.

2. Základní povinnosti rozhodčího při soutěži:
Rozhodčí je povinen řídit se aktuálními všeobecnými i speciální pravidly ISU i ČKS a
všemi jejich dodatky/upřesněními.
-

musí být v dobré fyzické i psychické kondici;

-

v průběhu soutěže, ve které působí, nesmí být pod vlivem alkoholu;

-

musí vždy rozhodovat nestranně a neutrálně;

-

musí hodnotit právě předvedený výkon a nesmí se nechat ovlivnit jménem
závodníka či jeho výkonem/umístěním v předcházejících soutěžích;

-

nesmí hovořit o výkonech závodníků s ostatními rozhodčími;

-

nesmí poskytovat komentáře týkající se hodnocení ostatních rozhodčích
jakýmkoliv dalším osobám; případné dotazy trenérů či rodičů řeší výhradně
vrchní rozhodčí soutěže či technický kontrolor soutěže;
- musí se plně věnovat rozhodování a v průběhu soutěžní kategorie, kterou
rozhoduje, nesmí současně vykonávat žádnou jinou činnost/funkci (např.
počítání výsledků)
- musí být na svém pracovním místě včas a nesmí jej během soutěže opustit;
- nesmí ostatní rozhodčí rušit hovorem (ani v průběhu rozjížděk);
- nesmí během rozhodování používat žádné prostředky pro elektronickou
komunikaci
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3. Vrchní rozhodčí ČKS

3.1. Kvalifikace VR
- jako vrchní rozhodčí ČKS mohou působit všichni rozhodčí uvedení na
seznamu vrchních rozhodčích ČKS pro danou sezónu
- vrchním rozhodčím se může stát rozhodčí po složení písemného testu v
rámci semináře rozhodčích. Test pro vrchní rozhodčí připravuje a
vyhodnocuje KR ČKS. Test mohou absolvovat rozhodčí I. a II. třídy bez
omezení, rozhodčí III. třídy po dvou letech praxe. Rozhodčí III. třídy může
vykonávat funkci vrchního rozhodčího pro kategorie žákovské a mladší.
- zařazení na seznam vrchních rozhodčí má platnost na dobu neurčitou, pokud
se vrchní rozhodčí neproviní proti Pravidlům krasobruslení ISU a ČKS či proti
zásadám slušného chování. V případě provinění je přestupek projednán
komisí rozhodčích a daný vrchní rozhodčí je případně ze seznamu vyřazen.
- mezinárodní rozhodčí a ISU rozhodčí se stávají vrchními rozhodčími ČKS
automaticky
3.2. Povinnosti vrchního rozhodčí
-

řídí soutěž

-

zodpovídá za sestavení sboru rozhodčích

-

je povinen v rámci porady rozhodčích před soutěží připomenout zásady
rozhodování a je odpovědný za průběh dané soutěže

-

rozhoduje o způsobilosti ledové plochy

-

zahajuje a ukončuje rozjížďky

-

nesmí povolit zveřejnění výsledků a protokolu ze soutěže před tím, než
provede jejich kontrolu

- v případě pozitivních i negativních připomínek k průběhu soutěže či jakékoli její
části zašle zprávu předsedovi KR ČKS - další povinnosti vrchního rozhodčího
vyplývají z Pravidel krasobruslení ISU a ČKS.

4. Vzdělávání
-

rozhodčí ČKS mají povinnost účastnit se alespoň jedenkrát za dva roky
semináře pořádaného KR ČKS v plném rozsahu.;
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-

účastníci semináře rozhodčích jsou povinni si uhradit veškeré náklady
spojené se seminářem a případně požadovaný poplatek za seminář;

-

účast v projektech IDP a na seminářích a školeních pořádaných nebo
sankcionovaných Mezinárodní bruslařskou unií a zaměřených na činnost
rozhodčích a vrchních rozhodčích je započítávána jako účast na povinných
školeních ČKS. Za účast na povinných školeních je považována i
moderátorská a lektorská činnost na výše uvedených mezinárodních akcích i
akcích pořádaných ČKS.

Povinnost splnit TEST:
-

neúčastní-li se rozhodčí semináře vůbec či v omezeném rozsahu, je povinen,
pokud chce v dané sezóně rozhodovat, složit písemný test platný pro danou
sezónu v termínu vypsaném KR ČKS;

-

složení písemného testu nenahrazuje povinnost účastnit se semináře v
následujícím roce;

-

povinnost složit písemný test mají i rozhodčí, kteří splnili povinnost účasti na
semináři, ale nerozhodovali minimálně po dobu jedné krasobruslařské
sezony v rámci soutěží ČKS nebo na mezinárodních soutěží, na které byli
nominováni ČKS.

5. Seznamy rozhodčích:
-

do seznamu rozhodčích s příslušnou kvalifikací vydávaného každoročně KR
ČKS budou zařazeni rozhodčí, kteří splnili všechny výše uvedené podmínky;
případná omezení činnosti rozhodčích oznamuje ČKS na internetu v
seznamech rozhodčích ČKS;

6. Nominace rozhodčích
-

nominování rozhodčích na mistrovské soutěže provádí P ČKS na základě
nominace KR ČKS;

-

na soutěže Českého poháru a Poháru ČKS budou komisí rozhodčích ČKS
nominováni ze seznamu vrchních rozhodčích vždy dva vrchní rozhodčí, kteří
mohou v soutěži rozhodovat i jako bodující rozhodčí;

-

nominaci VR na soutěže ČKS provádí přímo Komise rozhodčích ČKS bez
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nutnosti schvalování P ČKS;
-

funkcí vrchního rozhodčího může být pověřen i některý z bodových
rozhodčích uvedený v seznamu vrchních rozhodčích;

-

rozhodčí, který se bez omluvy nedostaví na mistrovství ČR, na které byl
řádně nominován KR ČKS, nebude v další sezóně na mistrovství ČR
nominován;

-

rozhodčí, který se ani při další nominaci na mistrovství ČR nedostaví bez
omluvy, bude vyřazen ze seznamu rozhodčích;

-

jako rozhodčí pro sólové bruslení mohou působit i trenéři s kvalifikací
rozhodčích; tito rozhodčí mohou však rozhodovat pouze v soutěži, ve které
nestartují jejich závodníci

-

jako rozhodčí pro synchronizované bruslení mohou na soutěži působit i
trenéři a závodníci s kvalifikací rozhodčích; tito rozhodčí nemohou
rozhodovat kategorii, ve které závodí

-

rozhodčí, který je v příbuzenském vztahu k soutěžící/mu, která/ý startuje v
dané kategorii, nesmí tuto kategorii rozhodovat;

-

rozhodčí, který je v příbuzenském vztahu k trenérovi, jehož závodník/tým
startuje v dané kategorii, nesmí tuto kategorii rozhodovat;

-

na M ČR nemohou rozhodovat rozhodčí, kterým v jiné kategorii na tomto M
ČR startuje závodník/tým, kterého/který trénují;

-

rozhodčí v příbuzenském poměru (sourozenci, manželé, rodiče a jejich děti
apod.) nemohou rozhodovat v jedné a téže kategorii společně, a to ani jako
vrchní rozhodčí versus rozhodčí;

7. Ztráta kvalifikace rozhodčího
-

rozhodčí, který po souvislou dobu tří let nerozhodoval žádnou soutěž, bude
vyřazen ze seznamu rozhodčích a ztrácí kvalifikaci rozhodčího; aktivita je
splněna účastí na povinném semináři P ČKS a složením písemného testu (viz
bod 4),

-

rozhodčí, který se provinil proti pravidlům krasobruslení tak, že mu byl udělen 4.
stupeň postihu, bude vyřazen ze seznamu rozhodčích a ztrácí kvalifikaci
rozhodčího (viz bod 9.)

7

8. Obnovení kvalifikace
-

rozhodčí, který z jakéhokoliv důvodu ztratil kvalifikaci, ji může získat
absolvováním školení rozhodčích a složením závěrečné zkoušky (písemný test
+ praktická zkouška);

-

rozhodčí, který pozbyl kvalifikaci, se může zúčastnit pouze školení té třídy, jejíž
byl naposledy nositelem.

9. Sankce pro národní rozhodčí
Za porušení základních povinností hrozí rozhodčímu některý z níže uvedených
postihů (podle závažnosti a četnosti porušení):
1.
2.
3.
4.

stupeň - napomenutí
stupeň -důtka
stupeň - zákaz činnosti na určitou dobu
stupeň - vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích (ztráta kvalifikace rozhodčího)

Porušení budou řešena disciplinární komisí ustanovenou P ČKS na návrh KR ČKS.

Národní soutěže

10.
a.

Činovníci na národních soutěžích

Pro zabezpečení řádného chodu soutěže jmenuje pořadatel činovníky, pokud je
nejmenoval ČKS (který soutěž vypsal nebo jí organizačně pověřil pořadatele). O
složení sboru rozhodčích pro pohárové soutěže ČKS pojednává též Organizační
směrnice Pohárových soutěží ČKS.

b. Sbor rozhodčích pro národní soutěže
Sbor rozhodčích smí být sestaven jen z rozhodčích, kteří jsou uvedeni v seznamech
rozhodčích ČKS a mají příslušnou kvalifikaci. Sbor rozhodčích pro danou kategorii
se musí skládat ve své většině z rozhodčích s kvalifikací odpovídající příslušné
kategorii, případně kvalifikaci vyšší tj. pro soutěže v seniorských kategoriích musí
mít většina rozhodčích, včetně vrchního rozhodčího, kvalifikaci I. třídy, pro soutěže v
juniorských kategoriích musí mít většina rozhodčích, včetně vrchního rozhodčího,
minimálně kvalifikaci II. třídy a pro soutěže v kategoriích žactva a věkově nižších
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kategoriích musí mít všichni rozhodčí kvalifikaci nejméně III. třídy.
Pro synchronizované bruslení platí, že pouze VR musí mít kvalifikaci I. třídy.
Ve výjimečných a odůvodněných případech může předsedkyně KR ČKS udělit pro
sestavení sboru rozhodčích výjimku.

c. Vrchní rozhodčí nemusí losovat
Pokud je vrchní rozhodčí vytížen rozhodováním jiné kategorie, může pověřit
losováním soutěže jiného rozhodčího nebo i pořadatele soutěže, kterému k průběhu
losování podá náležité instrukce, včetně informací o případném posunu oproti
časovému rozpisu nebo o úpravě ledové plochy.

d.

Vrchní rozhodčí jako rozhodčí v jiné disciplíně nebo kategorii
Funkce vrchního rozhodčího v jedné kategorii národní soutěže nevylučuje možnost
vykonávat funkci bodového rozhodčího v jakékoli jiné kategorii téže soutěže, v
případě nutnosti může být vrchní rozhodčí zároveň i bodujícím rozhodčím.

MUDr. Jana Baudyšová

Ing. Stanislav Židek

předsedkyně komise rozhodčích ČKS

předseda ČKS
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