ČESKÝ SVAZ VODNÍHO PÓLA
CZECH WATER POLO FEDERATION

Příloha Směrnice KR ČSVP-2020/03

LICENCE ROZHODČÍHO
stanovuje druhy licencí přiznávaných Komisí rozhodčích Českého svazu vodního póla (dále také jako
„KR ČSVP“). Upravuje podmínky a způsob jejich získávání, zvyšování a obnovení.

A. LICENČNÍ TŘÍDY
1)

Licence Mezinárodního rozhodčího FINA / LEN
1. organizační zajištění:
1.1. pořádá LEN / FINA a řídí se aktuálními pravidly pro rozhodčí LEN / FINA
2.

podmínky pro přijetí:

2.1. platná licence I. třídy,
2.2. nejméně dvě sezony aktivní činnosti rozhodčího v nejvyšších soutěžích,
2.3. zaplacení účastnického poplatku případně dle rozhodnutí VV ČSVP nebo předsedy ČSVP
2.4. účastníky vybírá komise rozhodčích na základě jejich předchozího působení a výsledků;
2.5. účastníky schvaluje VV ČSVP příp. předseda ČSVP
2.6. splnění podmínek stanovených LEN / FINA
3. náplň školení:
3.1. dle LEN / FINA
4. podmínky pro přiznání licence
4.1. dle požadavků LEN / FINA
5. platnost licence:
5.1. dle LEN / FINA

2)

Licence rozhodčího I. třídy
1. organizační zajištění:
1.1. pořádá komise rozhodčích ČSVP zpravidla jednou za dva roky jako vícedenní intenzivní
školení, o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSVP;
1.2. platná licence II. třídy,
1.3. účastníky vybírá komise rozhodčích na základě jejich předchozího působení a výsledků,
1.4. nejméně dvě sezony aktivní činnosti v soutěži dospělých,
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1.5. zaplacení účastnického poplatku,
1.6. v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere komise
rozhodčích ČSVP uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech
a s ohledem na perspektivu jejich dalšího odborného růstu;
2. minimální náplň školení:
2.1. výklad a aplikace pravidel vodního póla
2.2. teoretický seminář (10 hodin),
2.3. řády a předpisy ČSVP, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
2.4. příprava rozhodčího na utkání, psychologie rozhodčího (3 hodiny)
2.5. pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), praktická část na
turnaji (pokud bude školení v rámci turnaje ČSVP)
2.6. test z pravidel a řádů ČSVP
3.

podmínky pro přiznání licence:
3.1. absolvování školení,
3.2. v testech z pravidel a praktické části splnění limitů, které stanoví pořadatel školení;

4. platnost licence: – tři roky od absolvování školení,
4.1. absolvování každoročního předsezonního semináře nebo doškolení pořádaných komisí
rozhodčích ČSVP se platnost licence prodlužuje na další období.
4.2. Pokud se rozhodčí v uvedeném období nezúčastní žádného školení vypsaného KR ČSVP
licence I. třídy pozbývá platnosti a rozhodčímu je stanovena licence III. třídy

3. Licence rozhodčího II. třídy
1. organizační zajištění:
1.1. pořádá komise rozhodčích ČSVP zpravidla jako jednodenní seminář,
1.2. o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSVP;
2. podmínky pro přijetí:
2.1. platná licence III. třídy,
2.2. nejméně dvě sezony aktivní činnosti rozhodčího,
2.3. zaplacení účastnického poplatku,
2.4. účastníky vybírá a navrhuje komise rozhodčích ČSVP na základě jejich předchozího působení a výsledků;
3. minimální náplň semináře:
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3.1. Pravidla, výklad a aplikace pravidel vodního póla (6 hodin)
3.2. řády a předpisy ČSVP, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny),
3.3. příprava rozhodčího na utkání, psychologie rozhodčího (2 hodiny)
3.4. pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (1 hodiny), praktická část na
turnaji (pokud bude školení v rámci turnaje ČSVP)
3.5. test z pravidel a řádů ČSVP
4. podmínky pro přiznání licence:
4.1. absolvování semináře,
4.2. v testech z pravidel a praktické části splnění limitů, které stanoví pořadatel školení;
5. platnost licence: – tři roky
5.1. absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení se platnost licence prodlužuje na
další období.
5.2. Pokud se rozhodčí v uvedeném období nezúčastní žádného školení vypsaného KR ČSVP
licence II. třídy pozbývá platnosti a rozhodčímu je stanovena licence III. třídy

4. Licence rozhodčího III. třídy
1. organizační zajištění:
1.1. pořádá komise rozhodčích ČSVP dle potřeb ČSVP zpravidla jako jednodenní školení,
1.2. v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere pořadatel
školení uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech,
1.3. o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSVP;
2. podmínky pro přijetí:
2.1. zaplacení účastnického poplatku;
2.2. Minimální věk pro zařazení mezi kandidáty je 17 let
2.3. Vázaný člen – vyjádření mateřského klubu
2.4. Volný člen - schválení žádosti KR ČSVP
3. minimální náplň školení:
3.1. Pravidla vodního póla – přednášky (8 hodin),
3.2. řády a předpisy ČSVP, povinnosti rozhodčího
3.3. pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část, praktická část pokud je
školení součástí mládežnického turnaje
3.4. sledování nebo řízení utkání
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4. podmínky pro přiznání licence a délka platnosti:
4.1. minimální věk 17let
4.2. licence III. třídy se přiznává na dobu 5 let na základě kompletního absolvování školení,
4.3. absolvováním předsezonního semináře nebo doškolení se platnost licence prodlužuje na
další období
4.4. Pokud se rozhodčí v uvedeném období nezúčastní žádného školení vypsaného KR ČSVP
licence III. třídy pozbývá platnosti a pro obnovení licence je třeba absolvovat nové školení jako nový uchazeč

5. Licence rozhodčího Časoměřiče / Zapisovatele
1. organizační zajištění:
1.1. pořádá komise rozhodčích ČSVP dle potřeb ČSVP zpravidla jako jednodenní školení,
většinou v rámci školení rozhodčích III. třídy
1.2. v případě, že počet navržených účastníků přesahuje možnosti školení, vybere pořadatel
školení uchazeče s ohledem na potřebu rozhodčích v jednotlivých místech,
1.3. o přiznání licence rozhoduje komise rozhodčích ČSVP
2. podmínky pro přijetí:
2.1. zaplacení účastnického poplatku;
2.2. Minimální věk pro zařazení mezi kandidáty je 15 let
2.3. Vázaný člen – vyjádření mateřského klubu
2.4. Volný člen - schválení žádosti KR ČSVP
3. minimální náplň školení:
3.1. Pravidla vodního póla
3.2. Specifika časoměřičů a zapisovatelů
3.3. řády a předpisy ČSVP, povinnosti rozhodčího
3.4. praktická část pokud je školení součástí mládežnického turnaje
4. podmínky pro přiznání licence a délka platnosti:
4.1. minimální věk 15let
4.2. absolvování školení pro časoměřiče a zapisovatele
4.3. platnost licence je 5let
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B. Kritéria pro získání nebo obnovení licence rozhodčího
Pro získání nebo obnovení licence rozhodčího musí uchazeč úspěšně absolvovat test z Pravidel vodního póla a test ze soutěžně – technických a dalších relevantních předpisů ČSVP. Pro získání a obnovení licence je nutné uhradit stanovené poplatky

A. Minimální počet správných odpovědí je pro každý test stanoven:
a) na 85% pro licenci I. třídy
b) na 75% pro licenci II. třídy
c) na 65% pro licenci III. třídy
B. Poplatky za získání licence
a) Licence I. třídy

1.000,- Kč jednorázově

b) Licence II. třídy

500,- Kč jednorázově

c) Licence III. třídy

200,- Kč jednorázově

d) Licence časoměřič

100,- Kč jednorázově

e) Licence zapisovatel

100,- Kč jednorázově

C. Roční členské poplatky
a) Licence I. třídy

500,- Kč jednorázově

b) Licence II. třídy

200,- Kč jednorázově

c) Licence III. třídy

100,- Kč jednorázově

d) Licence časoměřič

ZDARMA

e) Licence zapisovatel

ZDARMA

Schváleno KR ČSVP v …………………………………. dne …………

Za KR ČSVP předseda ……………………………………
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