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Směrnice č. 1/2023 Jihomoravského svazu stolního tenisu –  

Udělování licence K – školení a semináře (doškolení) rozhodčích 

 

 

Na základě Směrnice ČAST 4/2022 Udělování licencí a školení rozhodčích platné od 1.1.2023 

schvaluje VV JmSST tuto Směrnici: 

 

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

RSST. Rozhodčí, kteří získají, obnoví nebo si prodlouží licenci K, mohou působit jako 

rozhodčí a vrchní rozhodčí utkání řízených JmSST a RSST v Jihomoravském kraji. 
 

2. Pro řízení utkání v soutěži řízené JmSST a jihomoravskými RSST je uznávána rovněž platná 

licence B a NR udělovaná KR ČAST. 
 

3. Rozhodčí s platnou licencí NU či A získá licenci K úspěšným absolvováním semináře. 
 

4. Školení licence K organizuje JmSST minimálně 1x za 2 roky, semináře (doškolení) 

minimálně dvakrát ročně. 
 

5. Požadavky pro udělení a prodloužení licence K jsou následující:  
 

• Školení pro nové rozhodčí JmSST licence K:  

 6 hodin školení (2,5 hodiny Pravidla ST, práce s počitadlem + 3,5 hodiny Soutěžní řád ST) + 

 úspěšné absolvování testu (minimálně 75% úspěšnost) + poplatek 200,- Kč. 
 

• Seminář (doškolení) pro rozhodčí licencí A či NU a rozhodčí prodlužující si licenci K:  

 2,5 hodiny semináře (Soutěžní řád ST + výtah z Pravidel ST) + úspěšné absolvování testu 

 (minimálně 75% úspěšnost) + poplatek 100,- Kč.  
 

• Seminář (doškolení) pro rozhodčí s propadlou licencí (max. 2 roky) K, B či NR:   

 2,5 hodiny semináře (Soutěžní řád ST + výtah z Pravidel ST) + úspěšné absolvování testu 

 (minimálně 75% úspěšnost) + poplatek 200,- Kč. 
 

6. Platnost licence K je 3 roky od data úspěšného složení testu, vždy však do nejbližšího 30. 9. 

Neúspěšný uchazeč může požádat JmSST do 90 dnů o opravný termín testu. Pokud uchazeč 

neuspěje ani na druhý pokus, licence K se mu neudělí. Úspěšnému uchazeči, který dosáhl 18 

let, bude licence udělena zveřejněním v Registru ČAST včetně uvedení doby její platnosti. 
 

7.  Licenci K získávají (a prodlužují si) také školitelé této licence. 
 

8. Odměny a náhrady lektorům školení a seminářů licence K se řídí platnou Směrnicí ČAST 

s výjimkou hodinové sazby za přednášení, která činí 300Kč/hod. 
 

Účinností této Směrnice se ruší Směrnice č.1/2020 JmSST. 

Schváleno VV JmSST dne: 29.12.2022 

Platnost: 1.1.2023 

 

  

 Pavel Halas    Roman Klecker  Richard Brhel 

           STK JmSST    KR JmSST   předseda VV JmSST 

  


