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Hlavním cílem a motivací nově vzniklé Komise rozhodčích ČASQ je zvyšování úrovně rozhodování na
akcích pořádaných ČASQ. Prvním krokem ke zvyšování úrovně rozhodování je systematické
nominování rozhodčích na akce ČASQ. Podle typu akce bude vždy nominován stanovený počet
rozhodčích, kteří se akce zúčastní a také byly vypracovány povinnosti rozhodčích na jednotlivých
typech akcí.
Počet nominovaných rozhodčích na akce ČASQ:











Muži A – 2 rozhodčí
Ženy A – 2 rozhodčí
Muži B – 1 rozhodčí
Muži C – 1 rozhodčí
Junioři A – 2 rozhodčí
Junioři B – 1 rozhodčí
Extraliga muži – 3 rozhodčí
Extraliga ženy – 3 rozhodčí
Ženy B, turnaje Masters, nižší ligové soutěže – 0
MČR – dle potřeby

Nominaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích ČASQ. Ta je v kontaktu se všemi aktivními
rozhodčími, kteří se u ní mohou hlásit na akce, o které mají zájem. Komise pro každou akci vybere
vhodné kandidáty a oznámí nominaci. V případě MČR (všech kategorií), extraligy a turnajů kategorie A
(včetně juniorských) se bude Komise rozhodčích ČASQ snažit, aby nominace byla provedena
minimálně 3 týdny před konáním akce. U mužských turnajů kategorií B a C a juniorských turnajů
kategorie B se může Komise rozhodčích ČASQ rozhodovat i po uzávěrce přihlášek na daný turnaj, aby
mohla případně vybrat (upřednostnit) kandidáty, kteří se akce zúčastní.
Jména delegovaných rozhodčích budou publikována na stránkách ČASQ v detailu jednotlivých
turnajů.
Povinnosti nominovaných rozhodčích:
V případě mužských a ženských turnajů jde z pozice rozhodčího hlavně o:
 odpískání co nejvíce zápasů
 zajištění pomoci pořadateli s rozhodováním prvních zápasů turnaje (povinnost být v místě
konání vždy před 1. zápasem turnaje tak, aby rozhodčí pomohl odpískat zápas 1. kola)
 osvěta a pomoc méně zkušeným hráčům
 v případě vyhrocených utkání snaha o stabilizaci situace (zejména při turnajích kategorie C
bychom se postupně chtěli vyhnout excesům hráčů)
V případě juniorských turnajů kategorie A a B jde z pozice rozhodčího hlavně o:





odpískání pouze těch nejtěžších zápasů
osvěta hráčů i rodičů – nechceme, aby malé děti byly při rozhodování pod tlakem rodičů nebo
trenérů tak, jak tomu nyní často bývá
výpomoc juniorům se zapisováním – učit je to, dodávat jim jistotu
výpomoc juniorům s pískáním zápasů – pomáhat s rozhodnutími, vysvětlovat jim pravidla,
spolurozhodovat zápasy
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výpomoc s pískáním 1. zápasů hracího dne (povinnost být na místě před začátkem turnaje)

Odměňování rozhodčích:
Systém odměňování je nastaven motivačně a vstupuje v platnost od 8.11.2017. Rozděluje rozhodčí
podle získané kvalifikace do dvou skupin. Do první skupiny patří rozhodčí I. a II. třídy ČASQ, druhou
skupinu tvoří rozhodčí III. třídy ČASQ a rozhodčí bez licence. U aktivních rozhodčích bez licence bude
vyžadováno, aby co nejdříve absolvovali kurz pro získání licence rozhodčího III. třídy ČASQ. Skupiny
jsou navrženy tímto způsobem, aby vzdělávání se a získávání vyšších licencí bylo motivačně
ohodnoceno.
Odměny pro rozhodčí I. a II. třídy ČASQ:




1500Kč/den
2000Kč/den pokud se turnaj/extraliga koná mimo bydliště – existují tedy náklady na
dopravu/ubytování
1000Kč/den pokud se turnaje/extraligy účastní v pozici hráče, trenéra, organizátora

Odměny pro rozhodčí III. třídy ČASQ a rozhodčí bez licence:




1000Kč/den
1500Kč/den pokud se turnaj/extraliga koná mimo bydliště – existují tedy náklady na
dopravu/ubytování
500Kč/den pokud se turnaje/extraligy účastní v pozici hráče, trenéra, organizátora

Odměny budou rozhodčím vypláceny vždy po skončení akce buď na základě faktury zaslané na
sekretariát ČASQ nebo na základě podepsané příkazní smlouvy.

Zpracoval: Komise rozhodčích ČASQ (Ing. Tomáš Fořter, Ing. Roman Švec, MSc., Bc. Tomáš Bajgar)
Datum:
1.11.2017
Schváleno VV ČASQ: 16.11.2017
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