
 

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH  

ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU 

 

 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 
 
Tato koncepce byla zpracována v návaznosti na strategické cíle Českého 
korfbalového svazu. Účelem této koncepce je zajištění rozvoje a vzdělávání 
rozhodčích dle platných pravidel korfbalu.  
 
 

II. Třídy rozhodčích 
 
1) Rozhodčí jsou zařazeni do třídy A, B, C nebo D na základě jejich praxe a vzdělání: 
 

 Třída A  

• třída A je nejvyšší možná třída 

• pro zařazení do třídy A je nutná minimálně pětiletá kontinuální praxe při 
řízení korfbalových utkání a úspěšné absolvování školení rozhodčích 
určeného pro pokročilé rozhodčí (Školení pro rozhodčí s licencí) 

• rozhodčí třídy A obdrží kompletní svazový set rozhodčího (taška, 
komplet oblečení, píšťalka) 

• rozhodčí třídy A mohou být na konkrétní kalendářní rok jmenováni na 
listinu mezinárodních rozhodčích IKF. 

 
 Třída B  

• pro zařazení do třídy B je nutná minimálně tříletá kontinuální praxe při 
řízení korfbalových utkání, během níž musí být hodnocen minimálně 
dvěma různými delegáty, a úspěšné absolvování školení rozhodčích 
určeného pro pokročilé rozhodčí (Školení pro rozhodčí s licencí). O 
hodnocení delegátem musí rozhodčí požádat Komisi rozhodčích, a to 
nejpozději 1 měsíc před konáním utkání. 
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• rozhodčí třídy B obdrží kompletní svazový set rozhodčího (taška, 
komplet oblečení, píšťalka) 

• rozhodčí třídy B mohou být na konkrétní kalendářní rok jmenováni na 
listinu mezinárodních rozhodčích IKF. 

 
 Třída C 

• pro zařazení do třídy C je nutná minimálně jednoroční praxe při řízení 
korfbalových utkání, během níž musí být rozhodčí minimálně dvakrát 
hodnocen delegátem. O hodnocení delegátem musí rozhodčí požádat 
Komisi rozhodčích, a to nejpozději 1 měsíc před konáním utkání. 

• rozhodčí třídy C obdrží kompletní svazový set rozhodčího (taška, 
komplet oblečení, píšťalka) 

 
 Třída D  

• třídu D obdrží úspěšní absolventi základního školení rozhodčích 
určeného pro nováčky (Školení pro rozhodčí nováčky).  

• rozhodčí třídy D obdrží základní vybavení rozhodčího (tričko a píšťalka) 

• rozhodčí třídy D není oprávněn řídit utkání seniorů 
 
2) Třídy rozhodčích reviduje Komise rozhodčích minimálně jedenkrát ročně a může 
rozhodčímu třídu zvýšit či snížit (na základě hodnocení výkonů při utkáních, na 
základě počtu odpískaných utkání či na základě disciplinárních prohřešků). 

 
Snížení udělené třídy  
Komise rozhodčích snižuje třídu rozhodčímu, který je během jedné sezóny třikrát 
hodnocen delegátem při utkáních s celkovým výsledkem nižším než 6,00 (viz 
příloha – Hodnocení rozhodčích) a/nebo neodřídí minimálně 60% utkání, ke kterým 
byl Komisí rozhodčích v průběhu jedné sezóny nominován. 
    
Zvýšení udělené třídy 
Komise rozhodčích zvyšuje třídu rozhodčímu, pokud dosáhl předepsané praxe 
stanovené pro jednotlivé třídy (viz výše) a byl současně hodnocen delegátem při 
utkáních s celkovým výsledkem vyšším než 6,75 (viz příloha – Hodnocení 
rozhodčích). 

 
III. Školení rozhodčích 

 
1) Komise rozhodčích ČKS organizuje Školení pro nové rozhodčí a Školení pro 
rozhodčí s licencí: 

 
 Školení pro nové rozhodčí 
 
 Termín: 2x ročně, 1x v termínu Českého poháru (vždy), 1x dle zájmu (min.8 
 rozhodčích) 
  
 Teoretická část (min. 4 hodiny): 

1. Vysvětlení pravidel 
2. Seznámení se Soutěžním řádem 
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3. Povinnosti rozhodčího zápasu (před, při, po zápase) 
4. Používání jasných signálů 
5. Využití různých forem komunikace s hráči v průběhu zápasu (píšťalka, 

tón a délka hvizdu, mluvení s hráči, řeč těla)  
6. Základy správného pohybu po hřišti 
7. Základy práce a komunikace ve dvojici rozhodčích 
8. Nutnost fyzické přípravy 
9. Nutnost znalosti pravidel 
10. Komunikační systém a jeho využití 
 
Praktická část (min. 4 hodiny): 
11. Řízení vybraných utkání 
12. Okamžitá zpětná vazba od delegátů 
13. Využití komunikačního systému pro kontakt s delegátem a pro možnost 

kontroly komunikace rozhodčího s aktéry zápasu 
14. Písemný test ze znalosti pravidel 
15. Řízení utkání ve dvojici rozhodčích  

 
  
 Školení pro rozhodčí s licencí 
  

Termín: 2x ročně, 1x v termínu Českého poháru či Superligy (vždy), 1x dle 
zájmu (min.8 rozhodčích) 

 
 Teoretická část: 

1. Detailní znalost aktuálního znění pravidel, Soutěžního řádu a vydaných 
dodatků 

2. Kontrola totožnosti před zápasy, správné vyplnění dokumentů k zápasům 
3. Efektivní spolupráce dvou hlavních rozhodčích 
4. Teorie správného postavení a vzájemného pohybu dvojice rozhodčích 
5. Teorie správné komunikace, využití komunikačního systému 

  
 Praktická část: 

1. Řízení utkání ve dvojicích  
2. Využití komunikačního systému spojeného i s delegátem (pro sledování 

vzájemné komunikace) 
3. Okamžitá zpětná vazba od delegáta 
4. Praktické zkoušení nových trendů a experimentů v pravidlech 

 
2) Rozhodčí jsou v případě úspěšného absolvování školení zařazeni do adresáře 
rozhodčích a je jim přidělena příslušná třída dle jejich odborné způsobilosti. 

 
 

IV. - Hodnocení rozhodčích delegátem 
 

1) Komise rozhodčích jmenuje delegáty způsobilé hodnotit výkony rozhodčích před, 
během i po utkání. Seznam delegátů zveřejňuje Komise rozhodčích vždy na 
začátku sezóny a může být během probíhající sezóny doplněn. Jako delegáti 
působí vždy aktuální členové Komise rozhodčích. 
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2) Hodnocení delegátem probíhá na žádost rozhodčího nebo na základě rozhodnutí 
Komise rozhodčích bez předchozího oznámení. 

 
3) Hodnocení rozhodčích delegátem probíhá při soutěžních i mimosoutěžních utkání 

a je z něj veden záznam pro potřeby Komise rozhodčích (viz příloha – Hodnocení 
rozhodčích). 

 
 
 
Platnost této koncepce nastává dnem 27.12.2022. Tímto se upravuje Koncepce 
schválená VV ČKS dne 17.12.2018. 


