Kvalifikační řád
rozhodčích ČSPS

pro
synchronizované plavání

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Kvalifikační řád rozhodčích synchronizovaného plavání (dále jen SY) Českého svazu plaveckých
sportů (dále jen ČSPS) stanovuje podmínky pro vzdělávání rozhodčích v rámci ČSPS a určuje
způsob pro získání a udržení příslušné kvalifikace.
2. Kvalifikační řád rozhodčích SY zahrnuje tyto kvalifikace:
a) rozhodčí III. třídy
b) rozhodčí II. třídy
c) rozhodčí I. třídy
d) mezinárodní rozhodčí
3. Názvy vzdělávacích akcí:
a) školení rozhodčích III. třídy
b) školení rozhodčích II. třídy
c) školení rozhodčích I. třídy/školení FINA

Článek 2
Charakteristiky vzdělávacích akcí
1. Cílem vzdělávacích akcí je proškolení účastníků v oblasti rozhodování povinných figur,
technických sestav a volných sestav dle Pravidel SY.
2. Vyjádřením dosažení cíle je udělení osvědčení. Osvědčení je dokument opravňující jejího
nositele k provádění činnosti rozhodčího. Osvědčení vydává ČSPS – příloha č. 1.

Článek 3
Organizace vzdělávacích akci
1. Pořadatelem školení kvalifikací III. až I. třídy je ČSPS. Pořadatelem školení FINA je FINA.
2. Organizací školení kvalifikací III. až I. třídy je pověřena metodickou komisí SY odpovědná osoba,
organizací školení FINA je pověřena příslušná federace.
3. Organizátor školení je povinen před konáním akce předložit sekci SY termín konání akce, včetně
programu, složení lektorského sboru a návrh rozpočtu akce.
Lektorem může být rozhodčí FINA, I. nebo II. třídy schválený výborem sekce SY.
4. Organizátor školení projedná se sekcí SY návrh soutěží, na kterých účastníci školení mohou
provést praktickou zkoušku z rozhodování. Na těchto soutěžích sekce SY zajistí za tímto účelem
přítomnost observera.
5. Organizátor školení je povinen po ukončení akce provést vyúčtování nejpozději do 14 dnů ČSPS
a předat komisi rozhodčích SY a ČSPS „Zprávu o průběhu školení“, která musí obsahovat:
a) místo a datum konání
b) složení lektorského sboru
c) seznam účastníků
d) výsledky písemných testů

Článek 4
Získávání a udělování kvalifikací
1. Kvalifikace je získána na základě absolvování školení pořádaného za daným účelem a úspěšného
složení závěrečného písemného testu.
2. Kvalifikace rozhodčí III. třídy SY
Školení je organizováno zpravidla formou víkendových lekcí a zakončené písemným testem a
rozhodováním na určené domácí soutěži s observerem.
3. Kvalifikace rozhodčí II. třídy SY
Školení je organizováno zpravidla formou víkendových lekcí a zakončené písemným testem a
rozhodováním na určené domácí soutěži s observerem.
Předpokladem k účasti je kvalifikace rozhodčí III. třídy platná minimálně 2 roky a rozhodování
minimálně na 4 soutěžích během těchto dvou let.
4. Kvalifikace rozhodčí I. třídy SY/školení FINA
Školení rozhodčích I. třídy může být nahrazeno školením FINA, které je organizováno pověřenou
federací.
Předpokladem k účasti školení rozhodčí I. třídy je kvalifikace rozhodčí II. třídy platná minimálně
2 roky a rozhodování minimálně na 4 soutěžích během těchto dvou let, z toho minimálně jedna
soutěž v kategorii JUN nebo SEN a na MČR.
Pokud se školení FINA zúčastní rozhodčí II. třídy a nesplňuje podmínky dvou let kvalifikace
rozhodčí II. třídy a rozhodování minimálně na 4 soutěžích během těchto dvou let, z toho
minimálně jedna soutěž v kategorii JUN nebo SEN, je mu kvalifikace rozhodčí I. třídy přiznána až
po splnění požadovaných podmínek.
FINA školení se však mohou zúčastnit i rozhodčí s kvalifikací rozhodčí III. třídy platné minimálně
2 roky a rozhodování minimálně na 4 soutěžích během těchto dvou let. V tomto případě pak
získají kvalifikaci rozhodčího II. třídy.

Článek 5
Kritéria pro získání a udělení kvalifikace
1. Rozhodčím synchronizovaného plavání se může stát každý člen ČSPS na základě individuálního
nebo kolektivního členství a splňující následující další podmínky:
a) dosažení 16ti let
b) účast na příslušném školení
c) úspěšné složení písemného testu
2. Podmínky pro udělení kvalifikace:
a) kvalifikaci rozhodčí III. třídy získá účastník školení, který dosud neměl kvalifikaci a úspěšně
zakončil absolvované školení rozhodčích III. třídy písemným testem
b) kvalifikaci rozhodčí II. třídy získá účastník školení, který dosud neměl tuto kvalifikaci a
úspěšně zakončil absolvované školení rozhodčích II. třídy písemným testem
c) kvalifikaci rozhodčí I. třídy/FINA získá účastník školení, který dosud neměl tuto kvalifikaci a
úspěšně zakončil absolvované školení rozhodčích I. třídy písemným testem, případně se
zúčastnil školení FINA a získal potřebný počet bodů v závěrečných testech

Článek 6
Platnost získaných kvalifikací
1. Platnost kvalifikace „ROZHODČÍ“ synchronizovaného plavání ČSPS všech tříd jsou 4 roky
následující po roku získání příslušné kvalifikace.
2. Pro prodloužení kvalifikace musí rozhodčí během těchto 4 let absolvovat školení nebo seminář.
3. Při významné změně pravidel FINA, jako např. změna povinných figur, technických prvků, musí
rozhodčí absolvovat školení nebo seminář k novým pravidlům, a to nejpozději v rámci
následujícího kalendářního roku po změně pravidel.
4. O každém jednotlivém rozhodčím je vedena komisí rozhodčích SY evidence o jeho účasti na
soutěžích a seminářích. V případě nevyhovění kritériím pro prodloužení platnosti příslušné
kvalifikace je uveden záznam do jeho dokumentace. Komise rozhodčích SY informuje rozhodčí o
platnosti a délce jejich kvalifikace k 15. Lednu příslušného roku.
5. Platnost kvalifikace FINA se řídí kvalifikačním řádem FINA.
6. Registrace rozhodčích SY se řídí Registračním a přestupním řádem ČSPS.

Článek 7
Učební plány a učební osnovy
1. Učební plán, osnova i požadavky na písemné testy při školení rozhodčích SY stanovuje komise
rozhodčích SY.
2. Školení a testy jsou v rozsahu:
rozhodčí III. tř.
a) teorie
10 hod
b) praktická cvičení
10 hod
c) písemný test
3 hod
d) praktická zkouška
z rozhodování
dle rozpisu soutěže

rozhodčí II. a I. tř.
10 hod
10 hod
5 hod
dle rozpisu soutěže

3. Pokud rozhodčí vynechá školení nebo seminář k prodloužení kvalifikace, může si po absolvování
následujícího školení nebo semináře obnovit původní kvalifikaci.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento Kvalifikační řád schválil Výkonný výbor ČSPS na svém zasedání dne 15. 1. 2014
2. Kvalifikační řád nabývá platnosti dnem 15. 1. 2014
3. Případné změny a doplňky Kvalifikačního řádu schvaluje Výkonný výbor ČSPS.
4. Výklad Kvalifikačního řádu rozhodčích SY provádí výhradně výbor sekce SY.

