
 

 

Směrnice STÚ ČATK 2018 
  

1.  
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
   Žádný závod v rámci ČATK nesmí probíhat bez účasti rozhodčích s platnou 
licencí rozhodčího  ČATK třídy A, B nebo C, případně rozhodčích s platnou 
mezinárodní licencí nadřazené mezinárodní organizace, jejíž je ČATK členem. 
Nesmí proběhnout bez technického rozhodčího a rozhodčího lékaře. Vedoucí 
STK je oprávněn jmenovat jednotlivé rozhodčí, technické rozhodčí a rozhodčí 
lékaře. Vedoucí STK je oprávněn jmenovat na školení rozhodčích školitele 
s nejvyšší rozhodcovskou licencí. 
 
 

2.  
ROZHODČÍ 

 
 
2.1. Druhy licencí: 
 
    Jsou tři třídy rozhodčích  - A, B, C. 
    
 
2.2. Kompetence rozhodčích s příslušnou třídou: 
 

    Rozhodčí třídy C – může rozhodovat na závodech pořádaných ČATK jako  
                               rohový rozhodčí (FUKU SHIN)   

 
  Rozhodčí třídy B – může rozhodovat na závodech pořádaných ČATK jako      
                                 rohový rozhodčí (FUKU SHIN) nebo hlavní rozhodčí  
                                 (SHU SHIN) 
 
  Rozhodčí třídy A – může rozhodovat na závodech pořádaných ČATK jako  
                               rohový rozhodčí (FUKU SHIN), jako hlavní rozhodčí (SHU      
                               SHIN) nebo jako dozor zápasiště (KANSA) a hl. rozhodčí  
                               závodu 



 

 

    – na mezinárodních závodech může rozhodovat pouze           
       v případě, že je držitelem platné mezinárodní licence  
       nadřazené mezinárodní federace 

                                
 
2.3. Kvalifikace rozhodčích ČATK – podmínky pro udělení licence: 

 
    Třída C  – dosažení věku 18 let 
                  – držitel STV min. 1.Dan registrovaný v nadřazené mezinárodní  
                     organizaci 
                  – musí se účastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK 
                  – musí úspěšně složit závěrečnou zkoušku (test + praktická část) 
                  – platnost licence rozhodčího třídy C je jeden rok 
                  – po udělení licence plnit povinnosti rozhodčího 
 
    Třída B – dosažení věku 24 let 

           – držitel STV min. 2.Dan registrovaný v nadřazené mezinárodní  
              organizaci 

                 – nejméně dva roky praxe jako rozhodčí třídy C 
                 – musí se účastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK 
                 – musí úspěšně složit závěrečnou zkoušku (test + praktická část) 
                 – platnost licence rozhodčího třídy B je jeden rok 
                 – po udělení licence plnit povinnosti rozhodčího 
 
    Třída A – dosažení věku 26 let 
                 – držitel STV min. 3.Dan registrovaný v nadřazené mezinárodní  
                    organizaci 
                 – nejméně dva roky praxe jako rozhodčí třídy B 
                 – musí se účastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK 
                 – musí úspěšně složit závěrečnou zkoušku (test + praktická část) 
                 – vynikající znalost pravidel pro jednotlivé soutěže 
                 – platnost licence rozhodčího třídy A je jeden rok 
                 – po udělení licence plnit povinnosti rozhodčího 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2.4. Povinnosti rozhodčího: 
 
       – studovat a dodržovat platná soutěžní pravidla schválená ČATK 
      – chránit zdraví všech závodníků 
       – zachovávat a prosazovat ideály Tradičního karate (Budo, etiketa) 
      – objektivně rozhodovat v duchu fair-play 
       – pravidelně se účastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK 

– min. 1x za rok rozhodovat na závodech pořádaných ČATK (NP, 
MČR) 

       – min. 1x za rok se zúčastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK  
      – potvrdit účast na závodech ČATK či mezinárodních závodech na  
                  výzvu vedoucího STK  v daném termínu 
     
2.5. Nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže : 
 
    Nominace rozhodčích na mezinárodní soutěže vyžadující platnou licenci  
    mezinárodní federace je v kompetenci VV ČATK.   
 
 

3.  
TECHNICKÝ ROZHODČÍ 

 
Technický rozhodčí zajišťuje technickou přípravu soutěže, správu online 
registrace, ovládání závodního softvéru.  
 
 
3.1. Povinnosti technického rozhodčího: 
 
       – studovat a dodržovat platná soutěžní pravidla schválená ČATK 
      – chránit zdraví všech závodníků 
       – pravidelně se účastnit školení rozhodčích pořádaných ČATK 

– účastnit se závodů pořádaných ČATK (NP, MČR) 
      – potvrdit účast na závodech ČATK či mezinárodních závodech na  
                  výzvu vedoucího STK  v daném termínu 



 

 

  – připravit závodní systém pro plynulý chod soutěže 
 

4.  
ROZHODČÍ LÉKAŘ 

 
Rozhodčí lékař na soutěži zajišťuje odborný dohled a součinnost s rozhodčími 
dle soutěžních pravidel ČATK.  
 
 
4.1. Povinnosti rozhodčího lékaře: 
 
       – studovat a dodržovat platná soutěžní pravidla schválená ČATK 
      – chránit zdraví všech závodníků 
       – pravidelně se účastnit školení rozhodčích 
 
 

5.  
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 
 

5.1. Odvolání: 
 
    V případě neplnění povinností může vedoucí STK odebrat licenci. 
 
 
5.2. Odměny s licencí v ČATK : 

        Viz. platná  „Ekonomická směrnice“.     
 
 
Tuto směrnici schválil VV ČATK na svém jednání dne 10.12. 2017    
 

 
                                                                                                    

…………………….. 
                                                                                                       Radek Januš 
                                                                                                    Předseda ČATK  


