
Panel rozhodčích atletiky ČAS 

Cíl projektu: vytvořit a následně udržovat a aktualizovat databázi kvalifikovaných a zkušených 

rozhodčích atletiky, kteří mohou s vysokou kvalitou a jistotou vykonávat vedoucí funkce a další 

vyjmenované funkce jako členové rozhodcovského sboru na určených atletických závodech a u nichž 

je předpoklad, že se mohou ucházet o získání kvalifikace na mezinárodní úrovni (např. ITO).  

Zařazení rozhodčího na panel rozhodčích ČAS (NTO) a panel specializací (NTOs) opravňuje rozhodčího 

vykonávat řídící funkce na vrcholných závodech pořádaných ČAS, vrcholných mezinárodních akcích 

pořádaných na území ČR a dalších vybraných závodech. 

Po vzniku národních panelů bude KR ČAS delegovat na vybrané závody do řídících funkcí pouze ty 

rozhodčí, kteří budou pro dané období zařazeni na národním panelu. 

KR ČAS bude po vzniku národních panelů nominovat a případně vysílat na mezinárodní školení a další 

akce pořádané např. EAA, nebo WA, výhradně kandidáty, kteří budou zařazeni na národním panelu. 

 

1. Definice 

Národní panel rozhodčích (NPR) - je seznam kvalifikovaných rozhodčích způsobilých vykonávat 

vedoucí funkce na vyjmenovaných atletických soutěžích pořádaných Českým atletickým svazem. Panel 

je sestavován jak pro vedoucí funkce soutěží obecně (NPR), tak pro funkce dle specializací (NPS). 

 

Vyjmenované atletické soutěže: 

Mezinárodní atletické mítinky pořádané na území České republiky 

Mistrovství České republiky jednotlivců všech kategorií 

Mistrovství České republiky družstev všech kategorií – finále a semifinále 

Mezistátní utkání 

  

Vedoucí funkce: 

Pro účely NPR se za vedoucí funkce považují: 

- hlavní rozhodčí 

- vrchní rozhodčí svolavatelny 

- vrchní rozhodčí běžeckých soutěží 

- vrchní rozhodčí soutěží v poli 

- vrchní rozhodčí soutěží ve vícebojích 

- vrchní rozhodčí soutěží mimo stadion 

- vrchní rozhodčí videa 

- vrchník soutěží v chůzi 

- vrchník cílové kamery  

- vrchník čipového časoměrného systému  

- vrchník startů  

Další vyjmenované funkce 

Pro účely NPR se za další funkce považují: 

- Rozhodčí chůze 

- Rozhodčí pro kontrolu náčiní 

- Rozhodčí cílové kamery 

- Startér 

- Měřič tratí 

 

 



Člen panelu rozhodčích (NTO) 

Rozhodčí, který splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v tomto dokumentu, absolvuje úspěšně 

předepsané školení a ověření schopností a je na panel zařazen rozhodnutím komise rozhodčích ČAS. 

 

2. Kvalifikační předpoklady 

O zařazení na NPR se mohou ucházet rozhodčí atletiky, kteří splnili min. jednu podmínku získané 

kvalifikace: 

a) Rozhodčí 2. třídy a 10 let praxe 

b) Rozhodčí 1. třídy a 5 let praxe 

c) Ústřední rozhodčí 

d) Instruktor rozhodčích ČAS 

 

O zařazení na NPS se mohou ucházet rozhodčí atletiky, kteří splnili oba požadavky: 

a) Získali specializaci KR ČAS v dané oblasti 

b) Mají následnou praxi po získání kvalifikace minimálně 5 let 

 

Mezinárodní techničtí činovníci (ITO) z ČR jsou na NPR zařazováni automaticky 

Minimální věk pro zařazení na NPO nebo NPS je 28 let, maximální 70 let. 

 

3. Proces 

K zařazení na NPR nebo NPS se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře rozhodčí, 

kteří splňují podmínky v bodě 2.  

Přihlášku musí potvrdit Komise rozhodčích příslušného KAS, pokud se týká délky praxe. 

Přihlášený rozhodčí musí předem zpracovat práci/prezentaci na zadané téma, které obdrží po 

přihlášení e-mailem od KR ČAS, formou powerpointové prezentace o max. 10 stranách (max. 10 minut 

prezentace). 

Přihlášený rozhodčí se musí účastnit v daném termínu školení vyhlášeného KR ČAS. V rámci školení 

musí prezentovat zadané téma a musí absolvovat závěrečný test.  

Na základě výsledků testu a prezentace rozhodne o zařazení rozhodčího na NPR KR ČAS s konečnou 

platností.  

 

4. Udržování kvalifikace, aktualizace 

Po zařazení na NPR nebo NPS jsou NTO a NTOs nominováni KR ČAS v průběhu kalendářního roku na 

soutěže na vyjmenované atletické soutěže do vedoucích a ostatních funkcí a být nominován za ČAS za 

účelem možnosti být jmenován ITO viz bod 1. 

Panel NPR a NPS se vytváří na dobu 5 let po roce, ve kterém byly NTO jmenováni. 

NTO má právo se během tohoto období vzdát jmenování. Nominaci nelze nárokovat. 

Před uplynutím platnosti NPR vyhlásí KR ČAS termín za účelem jeho aktualizace. Procesem zařazení na 

nový NPR nebo NPS musí projít všichni rozhodčí, jak stávající členové NPR a NPS, tak nově přihlášení.  

O zařazení na nový NPR a NPS rozhoduje s konečnou platností KR ČAS na základě úspěšného 

absolvování školení. 

 

 

Komise rozhodčích ČAS 

Schváleno: 19. 6. 2020 


