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PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ
platná pro Českou republiku

ZÁSADY PLATNÉ PRO ROZHODČÍ

Platnost od 4. 10. 2011



2

1. DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU PLATNÉ PRO ČKS

V souladu s pravidly ISU a na základě rozhodnutí P ČKS a KR ČKS platí pro získávání 

rozhodcovských tříd následující ustanovení:

1. Rozhodčí III. třídy

- rozhodčím III. třídy se může stát člen ČKS, který dosáhl věku 18 let;

- musí absolvovat školení rozhodčích organizované komisí rozhodčích ČKS (dále jen KR 

ČKS).;

- lektorský sbor musí být jmenován KR ČKS;

- na závěr školení absolvují frekventanti závěrečnou zkoušku (písemný test + praktickou 

zkoušku)

- vedoucí školení podá zprávu o výsledku školení a nově získaných třídách účastníků do 30 

dnů na sekretariát ČKS;

- KR ČKS zařadí rozhodčího do seznamu rozhodčích III. třídy;

- sekretariát ČKS vystaví rozhodčímu osvědčení o získání rozhodcovské třídy s datem získání.

2.  Rozhodčí II. třídy

- tento stupeň může získat držitel kvalifikace rozhodčího III. třídy, nejdříve však za 3 roky od 

získání kvalifikace III. třídy rozhodčího v krasobruslení (v dané disciplíně);

- musí absolvovat školení pro získání kvalifikace rozhodčího II. třídy organizované KR ČKS 

a úspěšně složit závěrečné zkoušky (písemný test + praktickou zkoušku);

- ke školení rozhodčích pro získání kvalifikace rozhodčího II. třídy organizované KR ČKS se 

rozhodčí hlásí prostřednictvím svého klubu nebo přímo KR ČKS;

- po absolvování školení a úspěšném složení závěrečných zkoušek je rozhodčí zapsán do 

seznamu rozhodčích II. třídy a získání třídy mu sekretariát ČKS potvrdí do jeho osvědčení, 

včetně data získání zvýšené kvalifikace.

3. Rozhodčí I. třídy
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- první stupeň může získat držitel kvalifikace rozhodčího II. třídy, nejdříve však za 3 roky od 

získání kvalifikace II. třídy rozhodčího v krasobruslení;

- musí absolvovat školení rozhodčích pro získání kvalifikace rozhodčího I. třídy organizované 

KR ČKS a úspěšně složit závěrečné zkoušky (písemný test + praktická zkouška);

- ke školení rozhodčích pro získání kvalifikace rozhodčího I. třídy organizované KR ČKS se 

rozhodčí hlásí prostřednictvím svého klubu nebo přímo KR ČKS;

- po absolvování školení a úspěšném složení závěrečných zkoušek je rozhodčí zapsán do 

seznamu rozhodčích I. třídy a získání třídy mu sekretariát ČKS potvrdí do jeho osvědčení, 

včetně data získání zvýšené kvalifikace

4. Mezinárodní rozhodčí

- tento stupeň může získat držitel kvalifikace rozhodčího I. třídy, nejdříve však za 3 roky od 

získání kvalifikace I. třídy rozhodčího v krasobruslení;

- v průběhu těchto tří (3) let musí úspěšně rozhodovat na národních mistrovských soutěžích, 

které obsahují program soutěží ISU, a to třikrát;

- musí být starší 24 let a mladší než 50 let do 1.7. roku nominace;

- musí ovládat pravidla krasobruslení, metody rozhodování a musí mít pracovní znalost 

anglického jazyka;

- v průběhu těchto tří (3) let musí absolvovat alespoň jeden seminář rozhodčích organizovaný 

ISU nebo seminář pořádaný ČKS, který byl předem schválen ISU;

- nominaci pro zařazení do kategorie mezinárodních rozhodčích provádí  P ČKS na návrh  KR 

ČKS a schvaluje příslušná technická komise ISU;

- kvótu mezinárodních rozhodčích určuje ISU jak pro soutěže jednotlivců a sportovních 

dvojic, tak pro soutěže v tancích na ledě a skupin synchronizovaného bruslení. Nominace je 

publikována v Communicationu ISU.

5. Rozhodčí ISU

viz. platná ISU Speciální a technická pravidla pro sólové a párové bruslení a kategorii tanců 

na ledě a ISU Speciální a technická pravidla pro synchronizované bruslení
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Kvalifikace rozhodčího pro jednotlivé discipliny

Jako rozhodčí pro danou disciplinu mohou působit pouze rozhodčí uvedení na seznamu 

rozhodčích ČKS pro danou sezónu:

- rozhodčí pro kategorie sólo může rozhodovat i kategorie sportovních dvojic;

- rozhodčí pro taneční páry a synchronizované bruslení musí mít speciální kvalifikaci.

Vrchní rozhodčí

Jako vrchní rozhodčí mohou působit všichni rozhodčí uvedení na seznamu vrchních 

rozhodčích ČKS pro danou sezónu. Vrchní rozhodčí je povinen v rámci porady rozhodčích 

před soutěží připomenout zásady rozhodování a je odpovědný za průběh dané soutěže. 

Základní povinnosti rozhodčího při soutěži:

Rozhodčí je povinen řídit se aktuálními všeobecnými i speciální pravidly ISU i ČKS a všemi 
jejich dodatky/upřesněními.

Rozhodčí:
− musí být v dobré fyzické i psychické kondici;
− nesmí před a v průběhu soutěže požívat alkohol;
− musí vždy rozhodovat nestranně a neutrálně;
− musí hodnotit právě předvedený výkon a nesmí se nechat ovlivnit jménem závodníka či 
jeho výkonem/umístěním v předcházejících soutěžích;
− nesmí komentovat výkony závodníků s ostatními rozhodčími;
− nesmí komentovat hodnocení ostatních rozhodčích s trenéry nebo rodiči závodníků; 
případné dotazy trenérů či rodičů  řeší výhradně vrchní rozhodčí soutěže či technický 
kontrolor soutěže;
− musí se plně věnovat rozhodování a nesmí současně vykonávat žádnou jinou činnost/funkci 
v rámci soutěže (např. počítání výsledků, být členem organizačního výboru ap.);
− musí být na svém pracovním místě včas a nesmí jej během soutěže opustit s výjimkou 
naléhavých případů (např. toaleta);
− nesmí ostatní rozhodčí rušit hovorem (ani v průběhu rozjížděk);
− nesmí s sebou na své pracovní místo přinést žádný elektronický komunikační systém 
(funkční).

Vrchní rozhodčí:
- nesmí povolit zveřejnění výsledků a protokolu ze soutěže před tím, než provede jejich 
kontrolu.
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Úpravy platné pro rozhodčí ČKS

a) vzdělávání:

Rozhodčí ČKS mají povinnost účastnit se alespoň jedenkrát za dva roky školení pořádaného 

KR ČKS. Školení bude zakončeno přezkoušením znalostí rozhodčího - písemným testem a 

procvičením praktických dovedností rozhodčího (formou diskuse nad shlédnutými programy).

Účastníci školení rozhodčích jsou povinni si uhradit veškeré náklady spojené se školením a 

zvyšováním kvalifikace tj. dopravné, stravné, ubytování a případně požadovaný poplatek za 

školení.

b) obnovení kvalifikace:

- rozhodčí, který z jakéhokoliv důvodu ztratil kvalifikaci, ji může získat absolvováním školení 

rozhodčích a složením závěrečné zkoušky (písemný test + praktická zkouška);

- rozhodčí, který pozbyl kvalifikaci, se může zúčastnit pouze školení té třídy, jejíž byl 

naposledy nositelem.

c) seznamy rozhodčích:

- do seznamu rozhodčích setříděného podle stupňů získané kvalifikace, vydaného každoročně 

KR ČKS, budou zařazeni rozhodčí, kteří splnili všechny podmínky pro zařazení;

- jako rozhodčí mohou působit i smluvní trenéři (nikoliv profesionálové). Tito rozhodčí 

mohou však rozhodovat pouze v soutěži, ve které nestartují jejich závodníci 

- rozhodčí, který je v příbuzenském vztahu k trenérovi, jehož závodník startuje v dané 

kategorii, nesmí tuto kategorii rozhodovat;

- na M ČR nemohou rozhodovat rozhodčí, kterým v jiné kategorii na tomto M ČR  startuje 

závodník, kterého trénují;

- rozhodčí v příbuzenském poměru (sourozenci, manželé, rodiče a jejich děti apod.) nemohou 

rozhodovat v jedné a téže kategorii společně, a to ani ve vztahu vrchního rozhodčího 

k rozhodčímu;

- profesionální trenéři, kteří ukončili činnost profesionálního trenéra a chtějí opět působit jako 

rozhodčí, zašlou písemnou žádost KR ČKS. Komise jejich žádost individuálně posoudí a 

v případě kladného vyřízení obnoví jejich zařazení do seznamu, a to s platností za jeden rok 

(12-ti měsíční lhůta) od poslání žádosti;

- do seznamu rozhodčích nebudou zařazeni rozhodčí, kteří se nezúčastnili povinných školení 

pořádaných KR ČKS a nesložili písemný test a procvičení praktických znalostí, s výjimkou 
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mateřských dovolených nebo jiných vážných důvodů, které nahlásí mateřský klub rozhodčího 

nebo rozhodčí sám KR ČKS;

- řádně omluvený rozhodčí pak bude do seznamu uveden podmínečně, do data, kdy bude 

stanoven poslední náhradní termín pro napsání písemného testu; pokud do tohoto data test 

nesloží, bude ze seznamu pro danou sezónu vyřazen.

d) nominace rozhodčích:

- delegování rozhodčích na mistrovské soutěže provádí P ČKS na základě nominace KR ČKS;

- na soutěže v ISU systému hodnocení budou P ČKS ze seznamu VR ČKS nominováni vždy 

dva vrchní rozhodčí, kteří budou v soutěži rozhodovat i jako bodující rozhodčí; 

- na ostatní soutěže provádí nominaci příslušný pořadatel ze seznamu rozhodčích ČKS pro 

příslušnou sezónu; 

- případná omezení činnosti rozhodčích oznamuje ČKS na internetu nebo v seznamech 

rozhodčích ČKS;

- rozhodčí, který se bez omluvy nedostaví na mistrovství ČR, na které byl řádně nominován 

KR ČKS, nebude v další sezóně na mistrovství ČR nominován;

- rozhodčí, který se ani při další nominaci na mistrovství ČR nedostaví bez omluvy, bude 

vyřazen ze seznamu rozhodčích;

- rozhodčí, který se tři (3) roky po sobě nevěnuje rozhodování (s výjimkou výše uvedených 

viz. bod c)), bude vyřazen ze seznamu;

- na mezinárodní soutěže může být nominován pouze rozhodčí, který rozhodoval alespoň 

jednu pohárovou soutěž v uplynulé sezóně (vyjma mistrovských soutěží);

- na mezinárodní soutěže nemůže být nominován rozhodčí, který nebyl schválen příslušnou 

technickou komisí ISU.
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Sankce pro národní rozhodčí

 Za porušení základních povinností hrozí rozhodčímu některý z níže uvedených postihů 

(podle závažnosti a četnosti porušení):

1. stupeň  - napomenutí
2. stupeň  - důtka
3. stupeň  - zákaz činnosti na určitou dobu
4. stupeň  - vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích (ztráta kvalifikace rozhodčího)

Porušení budou řešena disciplinární komisí ustanovenou P ČKS na návrh KR ČKS.

Vrchní rozhodčí jako rozhodčí v jiné disciplině nebo kategorii

Na rozdíl od mezinárodních soutěží funkce vrchního rozhodčího v jedné kategorii národní 

(mistrovské, pohárové nebo nemistrovské) soutěže nevylučuje jeho působení jako bodového 

rozhodčího v jakékoli jiné kategorii téže soutěže.

Činovníci na národních soutěžích

Pro zabezpečení řádného chodu soutěže jmenuje pořadatel činovníky, pokud je nejmenoval 

ČKS, který soutěž vypsal nebo jí svěřil pořadateli k provedení. Funkcí vrchního rozhodčího 

může být pověřen některý z bodových rozhodčích, oprávněný k výkonu této funkce dle 

seznamů rozhodčích ČKS a vrchních rozhodčích ČKS. O složení rozhodčích pro pohárové 

soutěže ČKS pojednává „Organizační směrnice Pohárových soutěží ČKS“.

Sbor rozhodčích pro národní soutěže

Sbor rozhodčích smí být sestaven jen z rozhodčích příslušné kvalifikace a uvedených 

v seznamech rozhodčích ČKS. Sbor rozhodčích pro danou kategorii se musí skládat ve své 

většině z rozhodčích s kvalifikací odpovídající  příslušné kategorii, tj. pro soutěže 

v seniorských kategoriích musí mít většina rozhodčích, včetně vrchního rozhodčího, 

kvalifikaci I. třídy, pro soutěže v juniorských kategoriích musí mít většina rozhodčích, včetně 

vrchního rozhodčího, minimálně kvalifikaci II. třídy a pro soutěže v kategoriích žactva a 

věkově nižších kategoriích musí mít všichni  rozhodčí kvalifikaci nejméně III. třídy.
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ZÁSADY PLATNÉ PRO SOUTĚŽE ČKS TYKAJÍCÍ SE ROZHODČÍCH

Vrchní rozhodčí nemusí losovat

Odchylkou od mezinárodního pravidla se povoluje v mimořádných případech, jako například 

při souběžném vytížení vrchního rozhodčího při rozhodování jiné kategorie, aby losováním 

kategorie, v níž má tento vrchní rozhodčí  rozhodovat, byl pověřen jiný, vrchním rozhodčím 

určený odpovědný rozhodčí.

Vrchní rozhodčí může losováním pověřit i pořadatele soutěže, kterému k průběhu losování 

podá náležité instrukce, včetně případného posunu oproti časovému rozpisu.

Rozjížďky v nemistrovských soutěžích

V nemistrovských soutěžích může v případě časové tísně vrchní rozhodčí zvětšit skupiny pro 

rozjížďku až na 8 závodníků u jednotlivců, popřípadě zkrátit trvání rozjížděk na 4 minuty. 

Tyto úpravy nelze aplikovat v žádném případě v soutěžích Českého poháru.


