
Rozvoj rozhodčích 2018 - 2020

• Prezentace představuje základní nastavení 
fungování rozhodčích s cílem významně 
pomoci rozšíření počtu rozhodčích při zapojení 
klubů



Základní rozdělení rozhodčích

Skupina A – extraligová skupina – MASTER skupina

Skupina B – klubová skupina – LEAGUE skupina

Skupina C – rozvojová skupina – BASIC skupina  



Skupina A – extraligová skupina – MASTER

- počet členů 20 (navržených KR a schválených PČSA; před každou 
sezónou)
- řízená přímo KR ČSA
- soutěže, která skupina pokrývá – ELŽ, ELM, POM, POŽ
- dva nominační termíny – jarní a letní
- minimálně počet utkání za sezónu - 24 utkání
- odměny dle platného sazebníku
- minimální dosažené vzdělání – II. rozhodcovská třída, příp. ESF či 
WBSC (I.S.F.)
- pravidelné doškolování (min. jednou ročně) – semináře, pravidla 
(90%), fyzické testy
- možnost rozhodovat utkání nižších soutěží



Skupina B – klubová skupina – LEAGUE skupina

- soutěže, která skupina pokrývá – 2. ČSLŽ, 2.ČSLM, ELJy, ELJi, ELKy, ELKi
- řízená UIC ČSA

- rozhodčí za kluby - Klub, který se účastní jedné z výše uvedených soutěží má za
povinnost delegovat jednoho rozhodčího. V případě, že se klub účastní více,
jak jedné z výše uvedených soutěží má za povinnost delegovat dva rozhodčí do
skupiny rozhodčích B - LEAGUE

- minimálně počet utkání za sezónu - 20 utkání na 1 rozhodčího v uvedených 
kategoriích (10 dnů)
- minimální dosažené vzdělání – III. rozhodcovská třída
- pravidelné doškolování (minimálně jednou ročně) – pravidla (70%), předligový 
seminář

Nelze vybrat rozhodčí z listu rozhodčích skupiny A-Master a rozhodčí v roce 2017 
uvedené na listu rozhodčích pro ELJy/i
- systém rozhodování – 2 rozhodcovský systém
- odměny dle platného sazebníku



Pravidla pro kluby:
- Klub, který nevyšle svého rozhodčího se vystavuje postihu 5 000,-Kč v 1. 
roce neplnění, 10 000,- Kč ve 2. roce neplnění a 15 000,- Kč v letech 
následujících.

- Klub, jehož rozhodčí postoupí ze skupiny B do skupiny A (extraligová 
skupina) získá jednorázovou peněžní odměnu ve výši 15 000,- Kč. 

- V případě, že rozhodčí postoupí ze skupiny B-LEAGUE do skupiny A-
MASTER je klub, který jej delegoval v okamžiku přestupu rozhodčího do 
skupiny A-MASTER  povinen doplnit rozhodčího do skupiny B-LEAGUE. 

Skupina B – klubová skupina – LEAGUE skupina



Realizace pro kluby:
- Klub společně s přihláškou do soutěže nahlásí rozhodčí, který bude pro 
daný rok na jeho listu a plnit závazek. 

- Klubový závazek lze rozdělit i mezi 2 rozhodčí. Klub tak může do 
systému na splnění závazku nahlásit jednoho nebo dva rozhodčí.. 

- V případě nouze si klub může pomoci i dalším rozhodčím, jenž není 
dopředu nahlášen na listu. Této možnosti může využít maximálně do 
25% celkového objemu. 

Skupina B – klubová skupina – LEAGUE skupina



Skupina C – rozvojová skupina – BASIC skupina  

- řízená pořadateli, případně oblastními UIC 
- skupina C – BASIC zajišťuje rozhodování zbylých soutěží mimo ELM,ELŽ, 

POM, POŽ, 2.ČSLŽ, 2.ČSLM, ELJy, ELJi, ELKy, ELKi.
- minimální dosažené vzdělání – IV. rozhodcovská třída jednodenní 

(víkendové) školení pořádané KR nebo regionální/klubovým UIC – výjezd do 
klubů

- odměny dle pořádajícího klubu
- klubu/týmu, který deleguje rozhodčího skupiny C – BASIC na turnaj, kterého 

se účastní, se snižuje startovné o 50%.
- systém rozhodování – dvou či jednorozhodcovský systém
- pravidelné doškolování (min. jednou za dva roky) – seminář, pravidla (50%)


