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1. Úvodní ustanovení
1. Rozhodčí je jedna z důležitých osob, která se podílí na rozvoji bojových umění
sdružených v ČFK.
2. Tato část Vnitřního řádu stanoví pravomoce Komise rozhodčích kendó
a podmínky pro získání akreditace rozhodčího kendó.
3. Akreditací je podmiňován například výkon funkce rozhodčího na turnajích
Národního poháru kendó ČFK a Mistrovství republiky kendó ČFK.
4. Akreditací rozhodčího lze podmiňovat vyslání osob na akce určené pro vzdělávání
a výcvik rozhodčích v zahraničí.

2. Předseda a členové Komise rozhodčích
1. Členy komise rozhodčích a jeho předsedu jmenuje a odvolává Výkonný Výbor
ČFK {dále jen VV}.
2. Primárním kontaktem pro jednání s VV je Technický ředitel.
3. Posláním Komise rozhodčích kendó {dále jen Komise rozhodčích} je zajistit, aby
pro potřeby kendó soutěží v ČFK byly k dispozici rozhodčí, kteří budou odborně
způsobilí a aby jejich činnost přispěla k dobré úrovni soutěží i úrovně Budó jako
takového.
4. Odpovědnosti Komise rozhodčích:
a) spravuje proces vzdělávání rozhodčích
b) dbá na to, aby rozhodčí prováděli svou činnost čestně, nestranně, férově a
v souladu s dalšími principy a etikou Budó
c) spravuje seznam akreditovaných rozhodčích.
d) spolupracuje s členskými oddíly ČFK při nasazování rozhodčích na jimi
pořádané soutěže.
e) pořádá národní školení rozhodčí
f) vysílá rozhodčí na školení zahraničních nebo mezinárodních organizací
g) informuje o pořádaných školeních
h) ve spolupráci s TMU informuje o změnách v pravidlech příslušného budó
apod.
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3. Akreditace rozhodčího
1. Uchazeči jsou akreditování ČFK po splnění následujících podmínek:

a) Uchazeč je členem ČFK
b) má technický stupeň 1.dan nebo výše
c) aktivně cvičí dané bojové umění a pravidelně se účastní národních a
mezinárodních seminářů
d) aktivně závodí, nebo má rozsáhlé zkušenosti ze závodů daného BU.
e) Uchazeč absolvuje národní školení rozhodčích ČFK pod vedením
jmenovaných školitelů. Na základě úspěšného absolvování tohoto kurzu
potvrzeného školiteli, je tomuto uchazeči vydán oficiální certifikát
rozhodčího ČFK
f) Alternativou k národnímu školení je zahraniční nebo mezinárodní školení,
které může Komise rozhodčích uznat a uchazeči vystavit, respektivě
prodloužit nebo obnovit jeho akreditaci.

4. Školení rozhodčích
1. Školení rozhodčích jsou organizována Komisí rozhodčích minimálně 1x ročně.
Komise rozhodčích jmenuje školitele, kteří školení povedou.
2. Školitelé jsou určeni na základě následujících kritérií:
a) dlouhodobě působí jako domácí nebo zahraniční rozhodčí.
b) má dostatečnou autoritu, vzešlou z technického stupně a zkušeností z
pravidelné účasti na závodech nebo seminářích
3. Komise rozhodčích nese zodpovědnost za formální stránku školení a dodržení
všech souvisejících předpisů.
4. Školení musí splňovat následující body:
a) je vyhlášeno obvyklou cestou minimálně 1 měsíc před svým konáním
b) týká se oficiálních pravidel vydávaných mezinárodní federací příslušného
bojového umění, platných ke dni školení
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5.

Osnovu školení tvoří následující body:
a) výklad pravidel
b) praktický nácvik technik symboliky rozhodování
c) praktický výkon činnosti rozhodčích na závodech, zařazených jako součást
školení
d) ústní nebo písemný test

6.
Během školení vede Komise rozhodčích záznam docházky všech účastníků
školení pro svoji evidenci.
7.

Komise rozhodčích stanoví systém hodnocení výkonu uchazečů:
a) při praktickém výkonu funkce rozhodčích
b) na základě ústního nebo písemného testu tak, aby bylo možno hodnotit
úroveň znalostí uchazečů a jejich kvalitu.

8.
Komise rozhodčích může vyslat rozhodčí, s jejich souhlasem, na školení mimo ČFK,
na akci, kterou pořádá zahraniční nebo mezinárodní Kendó organizace.
9.
Komise rozhodčích také může uznat absolvovaní zahraničního nebo mezinárodního
školení pro účely udělení, respektive prodloužení nebo obnovení akreditace.
10.
Komise rozhodčích může obstarat ve spolupráci s příslušnými orgány ČFK finanční
podporu takového výjezdu. Absolvent příslušného školení je však povinen doložit:
a) Zprávu z akce, kde budou uvedeny základní informace o absolvovaném
školení (místo, datum, jména a stupně školitelů), popis probíraných témat a
látky a případně výsledné hodnocení absolventa s příslušným potvrzením
(bylo-li takové uděleno).
b) Přehled nákladů spojených s výjezdem
c) Doklady k těmto nákladům
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5. Získání a potvrzení akreditace rozhodčího
1. Uchazečům, kteří splní podmínky stanovené Komisí rozhodčích, uděluje tato
komise příslušnou akreditacei rozhodčího.
2. Akreditace je potvrzena záznamem o úspěšném absolvování školení rozhodčích v
průkazu ČFK, udělením certifikátu ČFK, který je podepsán Komisí rozhodčích a
zápisem do databáze ČFK.

6. Platnost akreditace rozhodčího
1. Platnost akreditace rozhodčího je 2 roky a 6 měsíců od získání.
2. Akreditace je prodloužena/obnovena úspěšným absolvováním školením
rozhodčích. V takovém případě se již certifikát neuděluje, ale je proveden zápis do
průkazu a záznam do databáze.

3. Komise rozhodčích může odebírat akreditaci pokud rozhodčí nevykonává aktivně
svoji funkci po dobu jednoho roku nebo při hrubém porušení etiky poškozující
dobré jméno ČFK nebo principy budo.
4. Akreditace je prodloužena nebo obnovena absolvováním Školení rozhodčích. V
tomto případě není vydán certifikát rozhodčího, absolvování školení je pouze
potvrzeno v průkazu ČFK.

7. Závěrečná ustanovení
1. Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti:
a) Komise rozhodčích
b) Technický ředitel
c) Výkonný výbor ČFK
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