Návrh textu
Zpracoval:
Luboš Imryšek
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Rozhodčím plavání se může stát každý člen ČSPS starší 16 let, který
absolvoval předepsané školení, úspěšně složil zkoušky a byl jmenován
ČSPS v souladu s ustanoveními Článku 21 Soutěžního řádu.

Kvalifikační stupně pro rozhodčí :
1. Rozhodčí 3. třídy:
a. Musí být členem ČSPS – prostřednictvím individuálního nebo
kolektivního členství
b. Kvalifikační způsobilost je získána na základě absolvovaného
školení, které je pořádáno na úrovni oblast / kraj, úspěšného
složení zkoušky a jmenování ČSPS
c. Za absolvované školení se uznává absolvování specializace plavání
na sportovním gymnáziu, pokud student navštěvuje předmět „základy
sportovní přípravy“(?) a studium specializace plavání na FTVS UK,
FTK UP a FSpS MU. Vždy však musí být rozhodčí jmenován ČSPS.
d. Může být zařazen do sboru rozhodčích na funkce, které odpovídají
jeho schopnostem a kvalifikaci s výjimkou řídících funkcí (VR, VČ). Na
funkci vrchního obrátkového rozhodčího, rozhodčího plaveckých
způsobů, vrchního cílového rozhodčího a startéra může být jmenován
pouze při nedostatku rozhodčích s vyšší kvalifikací na základě
individuálního posouzení osobnostních charakteristik a schopností
pouze se souhlasem VR
e. Platnost kvalifikace je maximálně 3 roky a je prodlužována na
základě účasti na závodech, lektorskou činnosti a posouzení osobní
způsobilosti dle podmínek určených v tomto Kvalifikačním řádu
2. Rozhodčí 2. třídy:
a. Musí být členem ČSPS – prostřednictvím individuálního, nebo
kolektivního členství
b. Kvalifikační způsobilost je získána na základě absolvovaného
školení, které je pořádáno na úrovni oblast / kraj / komise
rozhodčích, úspěšného složení zkoušky a jmenování ČSPS. Lektora
pro toto školení schvaluje komise rozhodčích VSP.
c. Byl držitelem kvalifikace rozhodčí 3. třídy minimálně po dobu
posledních po sobě jdoucích 3 let.
d. Vykonává zpravidla řídící funkce závodů na krajské úrovni, nebo je
zařazen do sboru rozhodčích na mistrovských soutěžích a závodech,
které jsou závody kvalifikačními na ME, MS, OH. Platnost kvalifikace
je maximálně 3 roky a je prodlužována na základě účasti na
závodech, lektorské činnosti a posouzení osobní způsobilosti dle
podmínek určených v Kvalifikačním řádu
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3. Rozhodčí 1. třídy:
a. Musí být členem ČSPS – prostřednictvím individuálního nebo
kolektivního členství
b. Kvalifikační způsobilost je získána na základě absolvovaného
školení, které je pořádáno na úrovni ČSPS / komise rozhodčích,
kladného hodnocení a návrhu získání této kvalifikace ze strany
Oblastní / Krajské soutěžní komise (komise rozhodčích), která je
garantem jeho schopností zastávat kteroukoliv funkci na krajské
úrovni. Školení je možno nahradit pohovorem před komisí rozhodčích
VSP. Před udělením této třídy musí být posouzena schopnost ve
vedení závodů členem komise rozhodčích, zpracována Swot analýza
a hodnocení se závěrem doporučení této třídy hodnotitelem.
c. Byl držitelem kvalifikace rozhodčí 2. třídy minimálně po dobu
posledních po sobě jdoucích 3 let. Tato podmínka může být na
základě osobních kvalit v odůvodněných případech na základě
doporučení komise rozhodčích zkrácena, nejvýše však o 1 rok (12
měsíců).
d. Vykonává zpravidla řídící funkce závodů na republikové a krajské
úrovni, nebo je zařazen do sboru rozhodčích na mezinárodních a
mistrovských soutěžích a závodech, které jsou závody kvalifikačními
na ME, MS, OH. Může být zařazen do sboru rozhodčích na vrcholné
evropské soutěži, jejímž pořadatelem je ČSPS.
e. Platnost kvalifikace je maximálně 3 roky a je prodlužována na
základě účasti na závodech, lektorské činnosti a posouzení osobní
způsobilosti dle podmínek určených v Kvalifikačním řádu
4. Rozhodčí FINA (mezinárodní)
a. Musí být členem ČSPS – prostřednictvím individuálního nebo
kolektivního členství
b. Kvalifikační způsobilost je udělena na základě doporučení
komise rozhodčích a návrhu VV ČSPS světovou plaveckou
federací a řídí se dle jednotlivých regulativů FINA. VV ČSPS může
na návrh komise rozhodčích požádat v případě hrubého porušení
Řádů, nebo ztrátě osobních či morálních kvalit o vynětí příslušného
jednotlivce ze seznamů FINA
c. Mezinárodní rozhodčí je jmenován v jedné ze dvou kategorií –
rozhodčí nebo startér.
d. Byl držitelem kvalifikace rozhodčí 1. třídy minimálně po dobu
posledních po sobě jdoucích 3 let. Tato podmínka může být na
základě osobních kvalit v odůvodněných případech na základě
doporučení komise rozhodčích zkrácena, nejvýše však o 1 rok.
e. Vykonává řídící funkce na závodech, které jsou schváleny FINA
jako kvalifikační pro mezinárodní závody vyššího typu ( OH, MS,
ME, SP…) Na základě schválení technické komise FINA nebo
LEN vykonává funkce na vrcholných evropských a světových
soutěžích.
f. Podmínkou je znalost minimálně 1 světového jazyka na úrovni
Stránka 3 z 9

pokročilý (slovem i písmem)
g. Platnost kvalifikace je 4 roky a řídí se kvalifikačním řádem FINA

Platnost kvalifikace a její posuzování :
1. Platnost kvalifikace a její prolongace se posuzuje dle následujících
kritérií

třída
3

Způsob získání
Základní školení – kraj/oblast

doba Způsob prodloužení
3

a) Účast na závodech – minimálně
jeden ročně a pět za hodnocené
období
b) účast na semináři pro rozhodčí

2

Pokračovací školení – kraj/oblast,

3

a) Účast na závodech – minimálně

pod garancí člena lektorského

dva ročně a šest za hodnocené

sboru komise rozhodčích

období
b) Aktivní účast na semináři pro
rozhodčí (presentace, přednáška)
c)

Prokázaná

lektorská

činnost

v oblasti plavání
1

Školení/pohovor na úrovni ČSPS

3

(komise rozhodčích)

a) Výkon funkce VR na 1 závodech
za hodnocené období
b) výkon řídící funkce (VR, VČ, VC,
VO, startér, plavecké způsoby) na
minimálně 3 závodech za hodnocené
období
c) vedení minimálně 1 školení pro
základní

kvalifikační

stupeň

rozhodčích
d) zpracování odborných presentací,
nebo uveřejnění odborného článku
v celorepublikovém tisku
FINA

Dle předpisů FINA

4

Návrh ČSPS na získání kvalifikace

K prodloužení platnosti kvalifikace postačuje vyhovění jednoho z kritérií určených
pro každou kvalifikační třídu
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2. Opatření v případě nevyhovění kritériím – ztráty způsobilosti
a. O každém jednotlivém rozhodčím jsou vedeny na krajské úrovni a od
2. třídy na úrovni sekretariátu ČSPS i kraje evidence o jeho účasti na
závodech. V případě nevyhovění kritériím pro prodloužení platnosti
příslušné kvalifikace je uveden záznam do jeho dokumentace a
kvalifikace se snižuje každý rok o jeden stupeň. To znamená, že po
třech letech neúčasti na závodech, nebo semináři pro rozhodčí ztrácí
rozhodčí svoji způsobilost.
b. Obnovení ztráty způsobilosti je možné na základě opětovného
absolvování školení základního stupně a kladného hodnocení
zkoušky. Podmínky pro získání kvalifikace vyššího stupně jsou o 50 %
redukovány proti standardním podmínkám
3. Podmínky pro udělení kvalifikace
a. Členství v ČSPS
b. Absolvování příslušného školení
c. Vyhovující výsledek testu z teorie (min 70% správných odpovědí)
d. Účast na závěrečné praxi (jedny závody)
e. Každý rozhodčí, který pozbyl způsobilost pro rozhodování ze
zdravotních důvodů je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu sdělit komisi rozhodčích.

Rozdělení skupin kvalifikace :
a. Bazénové plavání
b. Plavání na otevřených vodách
c. Zimní plavání
Rozhodčí, který se prokáže kvalifikací rozhodčího plavání, může vykonávat svoji
funkci, kterou jej pověřil VR, v kterékoliv skupině. Jeho povinností je však
samostudiem před konáním závodů doplnit svoje znalosti z oblasti, ve které nebyl
proškolen a upozornit VR na tuto situaci. VR následně provede krátký pohovor, kde
budou ověřeny znalosti základních pravidel pro danou skupinu.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM KVALIFIKAČNÍHO ŠKOLENÍ:

návrh osnovy a minutové dotace teoretického školení
rozhodčích plavání
problematika / třída rozhodčího
3 2
úvod

1

řízení plaveckých sportů
řídící dokumenty ‐ hrubé seznámení
ovlivňující faktory pro rozhodování
bazénová etika (chování na bazéně)
sbor rozhodčích ‐ nejčastější problémy a nedostatky

10
10
10
15
40
30

10
10
10
30
5
30

10
10
10
30
5
30

nejčastější důvody diskvalifikací

50

20

20

20

10

10

120

10

10

60

15

15

start
znak
prsa
volný způsob
motýlek
polohový závod
štafety
závod a jeho průběh

problematika sboru rozhodčích a jeho nedostatky
pravidla plavání ‐ řídící dokumenty

20

GR
SW
OWS
FR
MED
M*

podrobný výklad pravidel SW
řízení závodů
sbor rozhodčích ‐ počty pro jedn. Soutěže
podmínky pro schválení závodiště/závodů

sbor rozhodčí ‐ výklad k jednotlivým funkcím
vrchní
pomocný startér
startér
vrchní obrátkový
obrátkový
plavecké způsoby
vrchní časoměřič
časoměřiči
vrchní cílový
cíl
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hlasatel
další funkce

přidělení drah a rozlosování
start ‐ obecná pravidla
jednotlivé plavecké způsoby ‐ podrobný výklad

10
10
120

volný způsob
znak
prsa
motýlek
polohový závod a štafeta

závod a jeho problematika
měření času

15

30

30

15

80

20

rekordy

10

5

5

25 m bazén
50 m bazén
formuláře a hlášení

5
15

15

15

15

30

30

15

20

20

20

30

50

5

5

odměny rozhodčích
organizační řád
jednací řád
soutěžní řád
odchylky pravidel pro matrs
prostor pro diskusi

20
5
10
10
10
10
20

závěr

25

15

časomíra
stopky
stříbro
robertky

úpravy časů
ruční měření
elektronické měření

specifické úpravy platné jen v ČR
pravidla pro vybavení závodiště
délky a tolerance
hloubka
dráhy
záchytné lano
bloky
časomíra ( z čeho se skládá, podmínky měření)
startovací zařízení a jeho používání

STD a jejich aplikace
poslední změny pravidel plavání
další řídící dokumenty

prsa ‐ delfínový kop
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motýl ‐ prsový kop
znak ‐ kopy při obrátce

presentační film FINA
výměna osobních zkušeností + diskuse nad problémy

45

dotazy + samostudium

15

závěrečný test a jeho vyhodnocení (nejčastější chyby)
dotace minuty

30
850

dotace hodiny

16

45
60

60

30
5
500 390

9

8

Časová dotace pro školení 2. a 1. třídy je pouze rámcová a předpokládá plnou
znalost všech pravidel a skutečností probíraných v rámci základního školení.
V případě, kdy vedoucí lektor osobně nezná všechny účastníky kursu pro získání
kvalifikace vyššího typu doporučuje se probrat kompletní látku ze základního typu
školení a o uvedenou hodinovou dotaci školení vyššího typu rozšířit základní typ
školení, s tím, že důraz musí být kladen na praktickou stránku a aplikaci pravidel
v praxi, včetně uvedení kladných i záporných příkladů, včetně vysvětlení možných
alternativ řešení.
Z toho plyne, že školení pro získání 2.třídy bude zpravidla 25 hodin a pro 1. Třídu
zpravidla v rozsahu 33 hodin
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Návrh osvědčení o absolvování kursu

Číslo:
Jméno, příjmení
Den, měsíc, rok narození
Tímto dokumentem se osvědčuje, že jmenovaný účastník absolvoval předepsané
školení, jeho znalosti byly ověřeny písemným testem a po ukončení povinné praxe
byl jmenován

Školení a povinná praxe pro rozhodčí plavání v rozsahu 25 hodin bylo absolvováno ve dnech
……………… a opravňuje k výkonu funkce rozhodčího pro bazénové, dálkové a plavání na
otevřených vodách v rámci ČESKÉ REPUBLIKY.

V ………. dne …………..

Podpis garanta kursu

razítko organizačního článku ČSPS.

Toto osvědčení je platné po dobu 3 let od jeho vydání, po kterém následuje recertifikační proces
dle kvalifikačního řádu ČSPS
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