
 
 

Schváleno usnesením VV ČKA č. 154/21 písm. a) ze dne 12. 5. 2021. 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 

TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

Sm ě r n i c e  
č. 2/2021 

o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

(1) Tato směrnice stanovuje kvalifikační třídy u rozhodčích, upravuje podmínky jejich přiznávání a 
zásady evidence rozhodčích. Směrnice je doplňkem Řádu rozhodčích kuželkářského sportu. 

(1) U rozhodčích se rozlišují tři kvalifikační třídy: 
 I. třída, 
 II. třída, 
 III. třída. 

(1) Rozhodčím III. třídy se může stát osoba, která: 
a) splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 Řádu rozhodčích, 
b) absolvuje jednodenní kurz pořádaný komisí rozhodčích krajského kuželkářského svazu 

zakončený úspěšným složením zkoušky ze znalostí Sportovně technických předpisů 
kuželkářského sportu. 

(2) O přiznání III. kvalifikační třídy s konečnou platností rozhoduje komise rozhodčích příslušného 
krajského kuželkářského svazu. 

(3) S III. kvalifikační třídou je rozhodčí oprávněn řídit všechny dlouhodobé a jednorázové soutěže 
pořádané regionálními kuželkářskými svazy. Dále může být rozhodčím na utkáních základní 
části Poháru ČKA. Výjimky z tohoto ustanovení schvaluje ve zvláště odůvodněných případech 
Komise rozhodčích ČKA. 

(1) Rozhodčím II. třídy se může stát osoba, která: 
a) splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 Řádu rozhodčích, 
b) prokáže minimálně dvouletou praxi jako rozhodčí III. třídy, 
c) absolvuje jednodenní kurz pořádaný komisí rozhodčích ČKA zakončený úspěšným složením 

zkoušky ze znalostí Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu. 

(2) O přiznání II. kvalifikační třídy s konečnou platností rozhoduje Komise rozhodčích ČKA. 

(3) S II. kvalifikační třídou je rozhodčí oprávněn řídit všechny dlouhodobé a jednorázové soutěže 
organizované v rámci ČKA. 
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(4) Každý rozhodčí II. třídy musí mít s ČKA uzavřenu dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“), 
na jejímž základě je mu vyplácena odměna za řízení utkání v dlouhodobých soutěžích družstev 
řízených STK ČKA (vyjma Poháru ČKA) a STK Interligy. 

(1) Rozhodčím I. třídy se může stát osoba, která: 
a) splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 Řádu rozhodčích, 
b) prokáže minimálně čtyřletou praxi jako rozhodčí II. třídy. 

(2) Uchazeče o I. kvalifikační třídu rozhodčího vybírá Komise rozhodčích ČKA, která sama monito-
ruje práci rozhodčích a zároveň přihlíží k doporučením komisí rozhodčích jednotlivých krajských 
kuželkářských svazů. 

(3) O přiznání I. kvalifikační třídy s konečnou platností rozhoduje VV ČKA, a to na základě návrhu 
Komise rozhodčích ČKA. 

(4) S I. kvalifikační třídou je rozhodčí oprávněn řídit všechny dlouhodobé a jednorázové soutěže 
organizované v rámci ČKA. Zároveň je upřednostňován při výběru rozhodčích na zvlášť 
významné akce organizované v rámci ČKA. 

(5) Každý rozhodčí I. třídy musí mít s ČKA uzavřenu DPP, na jejímž základě je mu vyplácena odměna 
za řízení utkání v dlouhodobých soutěžích družstev řízených STK ČKA (vyjma Poháru ČKA) a 
STK Interligy. 

(1) Lektorem, který vede kurz pro rozhodčí III. kvalifikační třídy, může být pouze rozhodčí disponující 
minimálně II. kvalifikační třídou. 

(2) Lektorem, který vede kurz pro rozhodčí II. kvalifikační třídy, může být pouze rozhodčí disponující 
I. kvalifikační třídou. 

(1) Evidenci rozhodčích zařazených do I. a II. kvalifikační třídy provádí Komise rozhodčích ČKA. 

(2) Evidenci rozhodčích zařazených do III. kvalifikační třídy provádí komise rozhodčích jednotlivých 
krajských kuželkářských svazů příslušných podle sídla kuželkářského klubu či oddílu, v němž je 
rozhodčí registrován. 

(3) Každému rozhodčímu je přiřazen jedinečný identifikátor, pod kterým je evidován a který je 
uveden na jeho kvalifikačním průkazu. Tento identifikátor je složen ze dvou částí vzájemně 
oddělených lomítkem: 
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a) první část představuje v případě rozhodčích III. kvalifikační třídy písmeno odkazující na 
krajský kuželkářský svaz, v jehož evidenci je rozhodčí veden (užívána jsou stejná písmena 
jako u registračních značek vozidel), v případě rozhodčích vyšších kvalifikačních tříd se 
potom jedná přímo o označení dané kvalifikační třídy; 

b) druhou část tvoří třímístné pořadové číslo rozhodčího v příslušné evidenci. 

(4) Komise rozhodčích jednotlivých krajských kuželkářských svazů jsou povinny v elektronické 
evidenci členů ČKA pravidelně aktualizovat údaje o rozhodčích 3. třídy, a to prostřednictvím 
formuláře, který je přílohou této směrnice. Tento formulář (viz Příloha č. 1) zasílají předsedovi 
Komise rozhodčích ČKA nebo jím pověřené osobě. 

(1) Kvalifikační průkaz rozhodčího má podobu záznamu v elektronické evidenci členů ČKA. 

(2) Kvalifikační průkaz se vydává na dobu pěti úplných sezon, platnost každého průkazu tedy končí 
vždy 30. 6. příslušného roku. Na žádost lze však platnost průkazu ukončit i dříve, např. z důvodu 
ukončení aktivní činnosti rozhodčího. 

(3) O prodloužení platnosti kvalifikačního průkazu žádá rozhodčí před uplynutím jeho platnosti 
komisi rozhodčích, v jejíž evidenci je veden. 

(4) Prodloužení platnosti průkazu rozhodčího I. či II. kvalifikační třídy je možné pouze v případě, že 
se rozhodčí za poslední pětileté období platnosti svého kvalifikačního průkazu alespoň třikrát 
zúčastnil jednodenního semináře pořádaného komisí rozhodčích ČKA a má s ČKA uzavřenu 
DPP. 

(5) Semináře rozhodčích se konají s minimálně jednoroční periodicitou. V případě, že by se seminář 
rozhodčích v daném roce z jakéhokoliv důvodu nekonal, považuje se to u všech rozhodčích za 
splněnou účast. 

(1) Ustanovení o povinnosti rozhodčích I. a II. třídy mít s ČKA uzavřenu DPP se neuplatňuje u 
rozhodčích, kteří v době nabytí účinnosti této směrnice již danou kvalifikací disponují. V případě, 
že však tito rozhodčí budou mít zájem o prodloužení platnosti svého kvalifikačního průkazu, 
budou již muset tuto podmínku splnit. 

(2) Ruší se Směrnice č. 2/2018 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích. 

(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. června 2021. 
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Formulář pro aktualizaci seznamu rozhodčích 3. třídy 
(vyplňujte pouze rozhodčí 3. třídy) 

Rozhodčí 

Jméno Příjmení Evidenční číslo Platnost průkazu do Telefon E-mail 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ve formátu MS Excel na internetové adrese 
https://www.kuzelky.cz/dokumenty/ 


