
 
SMĚRNICE  č. 6/2021 

Ze dne 10.1.2021 

KVALIFIKACE ROZHODČÍCH PŮSOBÍCÍ NA SOUTĚŽÍCH A AKCÍCH ČFW 

Oddíl  1 

Rozdělení rozhodčích ČFW 

 
Rozdělení rozhodčích na A, B, C, D – smyslem rozšíření počtu skupin je rozdělit rozhodčí na ty, kteří se 
dlouhodobě vzdělávají a zapojují se do soutěží (A,B,C) a na ty, kteří jednou prošli školením, absolvovali např. 
jednu soutěž a potom jsou dlouhodobě nefunkční (D). 
 
Rozhodčí D 
Podmínky získání licence D: 
Jedná se zástupce členského klubu ČFW 
Absolvovat úspěšně školení teoretickou a praktickou část, napsat test a složit praktickou zkoušku, úspěšnost 
testu min. 60% 
Dovršení 18 let, plná právní způsobilost 
Funkce rozhodčího D  
pro taolu schopnost vykonávat pozici rozhodčího A nebo B 
pro sanda schopnost vykonávat pozici bodového rozhodčího 
 
Rozhodčí C 
Podmínky získání licence C 
Jedná se zástupce členského klubu CFW 
Absolvovat úspěšně školení teoretickou a praktickou část, napsat test a složit praktickou zkoušku, úspěšnost 
testu min. 70% 
Dovršení 18 let, plná právní způsobilost 
Praxe rozhodování na pozici rozhodčího D na 3 soutěžích pod CWF 
Absolvovat min. 2 školení pro rozhodčí CWF 
Funkce rozhodčího C  
pro taolu schopnost vykonávat pozici rozhodčího A i B 
pro sanda schopnost vykonávat pozici bodového rozhodčího a ringového rozhodčího nebo asistenta hlavního 
rozhodčího. 
 
Rozhodčí B 
Podmínky získání licence B 
Jedná se zástupce členského klubu CFW 
Absolvovat úspěšně školení teoretickou a praktickou část, napsat test a složit praktickou zkoušku, úspěšnost 
testu min. 80% 
Dovršení 18 let, plná právní způsobilost 
Praxe rozhodování na pozici rozhodčího C na 6 soutěžích pod CWF, min. 2 soutěže v pozici hlavního rozhodčího 
na platformě, pro sanda praxe alespoň 20 zápasů v pozici ringového rozhodčího 
Absolvovat min. 3 školení pro rozhodčí CWF během posledních 4 let 
Požadavky na rozhodčího B 
pro taolu schopnost vykonávat pozici rozhodčího A, B, C vč. taiji, a funkci hlavního rozhodčího, schopnost 
samostatně organizovat týmy rozhodčích na soutěži,  
pro sanda schopnost vykonávat pozici bodového rozhodčího a ringového rozhodčího, asistenta hlavního 
rozhodčího a hlavního rozhodčího,  
 
 
 



Rozhodčí A 
Podmínky získání licence A 
Jedná se zástupce členského klubu CFW 
Absolvovat úspěšně školení teoretickou a praktickou část, napsat test a složit praktickou zkoušku, úspěšnost 
testu min. 90% 
Dovršení 18 let, plná právní způsobilost 
Držitel licence rozhodčího C EWUF 
Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni , terminologie a pravidel v anglickém jazyce 
Praxe rozhodování na pozici rozhodčího B na 3 soutěžích pod CWF 
Praxe rozhodování na pozici rozhodčího B na soutěžích pod CWF, min. 4 soutěže v pozici hlavního rozhodčího 
na platformě, organizace v pozici hlavního rozhodčího alespoň jedné celé soutěže, vč. přípravy a slučování 
startovních listin, pro sanda praxe alespoň 60 zápasů v pozici ringového rozhodčího,  
Absolvovat min. 3 školení pro rozhodčí CWF během posledních 4 let 
 
Požadavky na rozhodčího A 
pro taolu schopnost vykonávat pozici rozhodčího A, B, C vč. taiji, a funkci hlavního rozhodčího, schopnost 
samostatně organizovat týmy rozhodčích na soutěži, tvorba a slučování startovních kategorií, znalost software 
a startovních listin, schopnost celkové organizace soutěže, archivace a zveřejnění výsledků soutěží, získávání 
nových rozhodčích pro CWF a podílení se na vzdělávacím procesu rozhodčích. 
pro sanda schopnost vykonávat pozici bodového rozhodčího a ringového rozhodčího, asistenta hlavního 
rozhodčího a hlavního rozhodčího, schopnost samostatné přípravy váhových kategorií a pavouků, organizace 
vážení a losování, komunikace s kluby a trenéry zápasníků, organizace schůzek s trenéry před soutěží a poučení 
o pravidlech, archivace a zveřejnění výsledků soutěží, získávání nových rozhodčích pro CWF a podílení se na 
vzdělávacím procesu rozhodčích. 
 
Evidenční/výplatní listina – upraveno ekonomickou směrnicí č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddíl  2 

Odměny rozhodčích ČFW 

 
 
Odměny rozhodčích 
Rozhodčí D,C  100,-Kč/hod. 
Rozhodčí B  150,-Kč/hod. 
Rozhodčí A  200,-Kč/hod. 

NÁZEV SOUTĚŽE DATUM

POŘADATEL MÍSTO POČET DOPRAVA VYPLACENO PŘEVZAL

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESA KLUB LICENCE FUNKCE SAZBA POČ. HODIN ODMĚNA RING KM=KČ CELKEM PODPIS



Odměna hlavnímu rozhodčímu soutěže za přípravu soutěže 500,-Kč/soutěž 
Dopravné na soutěž z místa bydliště a zpět 1,-Kč/km 
 
Zkoušky pro licence rozhodčích 
Zkouška se skládá z teoretické a praktické části 
Teorie zahrnuje  Pravidla 
   Názvosloví technik vč. anglické a čínské terminologie 
   Systém slučování kategorií 

Systém tvorby startovních listin a pavouků 
Znalost software 

Praxe zahrnuje  video rozbor situací 
   Praktické ověření dovedností na platformě 
   Fyzická a technická část (trénink)  
 
Testy 
test se skládá z 50 otázek, z nichž 1-40 jsou (A, B, C, D, systémem jedna nebo více dobře atd. a dále 5-10 
rozepisovacích otázek 
 
 
 
 
Úspěšnost splnění testu 
Rozhodčí D alespoň 60% úspěšnost 
Rozhodčí C alespoň 70% úspěšnost 
Rozhodčí B alespoň 80% úspěšnost 
Rozhodčí A alespoň 90% úspěšnost 
 
Vzdělávání rozhodčích 
1 x víkendové školení v roce 
 
Evidence rozhodčích – průkazy nebo tabulka 
Certifikáty za splnění zkoušky 
Odznaky k dané licenci 
 
 
 
Vypracoval:  
 
Bc. Vladimír Šanda a Mgr. Tomáš Veselý  


