
Směrnice č. 1/2014 Jihomoravského svazu stolního tenisu –  

Udělování licence K a školení rozhodčích 

 

1.listopadu 2014 

 

Na základě Směrnice ČAST 2/2014 Udělování licencí a školení rozhodčích ze dne 15.4.2014, platné 

od 1.5.2014, schvaluje JmSST tuto Směrnici: 

 

1. Licence K je licencí rozhodčího stolního tenisu pro soutěže řízené JmSST a jihomoravskými 

RSST. Rozhodčí, kteří získají či si obnoví (prodlouží) licenci K, mohou působit jako 

rozhodčí a vrchní rozhodčí utkání a turnajů řízených KSST a RSST v Jihomoravském kraji. 

 

2. Školení a semináře licence K organizuje JmSST minimálně jednou ročně. 

 

3. Požadavky pro udělení a prodloužení licence K a její platnost:  

 

 Nový rozhodčí licence K (uchazeč bez jakýchkoli předchozích licencí udělovaných ČAST): 

5 hodin školení (2,5 hodiny Pravidla ST, práce s počitadlem + 2,5 hodiny Soutěžní řád ST) + 

úspěšné absolvování testu (minimálně 80% úspěšnost) + poplatek 200,- Kč. 

 

 Rozhodčí s platnou licencí C:  2,5 hodiny semináře (Soutěžní řád ST + výtah z Pravidel ST) 

+ úspěšné absolvování testu (minimálně 80% úspěšnost) + poplatek 100,- Kč nebo  

 2,5 hodiny semináře (Soutěžní řád ST + výtah z Pravidel ST) bez testu + poplatek 200,- Kč. 

 (Přechodné ustanovení:V sezónách 2014/2015 a 2015/2016 bude rozhodčím s platnou 

 licencí C, kteří absolvují seminář + test, poplatek prominut.) 

  

 Rozhodčí s platnou licencí B, A, NU: úspěšné absolvování testu (minimálně 80% úspěšnost) 

+ poplatek 100,- Kč. (Absolvování testu je po dohodě možné i mimo termín školení a 

semináře.) 

 

 Rozhodčí s propadlou licencí (max. 3 roky) C, B, A, NU, K:  2,5 hodiny semináře (Soutěžní 

řád ST + výtah z Pravidel ST) + úspěšné absolvování testu (minimálně 80% úspěšnost) + 

poplatek 200,- Kč. 

 

 Rozhodčí obnovující si licencí K: 2,5 hodiny semináře (Soutěžní řád ST + výtah z Pravidel 

ST) + úspěšné absolvování testu (minimálně 80% úspěšnost) + poplatek 100,- Kč nebo bez 

testu + poplatek 200,- Kč. 

 

 Platnost licence K je 36 měsíců od data úspěšného složení zkoušky/testu či absolvování 

semináře. Neúspěčný uchazeč má právo do jednoho měsíce na opravný termín. Pokud 

uchazeč neuspěje ani na druhý pokus, licence K se mu neudělí. 

 

4. Úspěšný uchazeč o licenci K obdrží od JmSST do jednoho měsíce Certifikát. 

 

5. Odměny a náhrady lektorům školení a seminářů licence K se řídí platnou směrnicí ČAST. 

   

 

 

  

 Pavel Halas    Roman Klecker   Richard Brhel 

 STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST 


