
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

SMĚRNICE  
KOMISE ROZHODČÍCH 

 
 

1. Komise rozhodčích zastřešuje činnost všech rozhodčích v rámci České Muaythai 

Asociace, z.s. (dále jen svaz). 
2. Cílem činnosti komise rozhodčích je zajistit pro potřeby svazu kvalifikované rozhodčí      

pro svazové i mezinárodní soutěže, aktualizovat soutěžní pravidla pro svazové soutěže, 

navrhovat změny v mezinárodních soutěžních pravidlech a spolupracovat                       

se sekretariátem C.M.T.A. na vedení svazových soutěží. 
3. Komise rozhodčích se skládá z předsedy komise rozhodčích (dále jen předseda)             

a minimálně dvou členů komise rozhodčích (dále jen člen). Členy jmenuje i odvolává 

prezident svazu. 
4. Při rozhodování komise rozhodčích je preferována názorová shoda všech členů              

a předsedy, v ostatních případech je hlasováno. Při případném nerozhodném výsledku 

rozhodne hlas předsedy komise. 
5. Komise rozhodčích jmenuje na každou svazovou soutěž hlavního rozhodčího. 
6. Na národní úrovni zajišťuje komise rozhodčích především tyto činnosti: 

a) deleguje tým rozhodčích na každý turnaj či akci pod hlavičkou C.M.T.A. 
s dostatečným časovým předstihem,  

b) plánuje a realizuje vzdělávací akce pro národní rozhodčí, 
c) schvaluje a navrhuje sekretariátu C.M.T.A. udělení licencí třídy „C“ a „B“ pro národní 

rozhodčí,  
d) navrhuje změny soutěžních pravidel pro svazové soutěže, 
e) navrhuje seznam schválené výstroje pro svazové soutěže, 
f) spolu se sekretariátem C.M.T.A. připravuje a schvaluje propozice pro svazové 

soutěže, 
g) podílí se na registraci účastníků na svazových soutěžích, 
h) řídí a kontroluje činnost rozhodčích na všech svazových soutěžích, 
i) navrhuje a schvaluje přítomnost supervizora na utkání s titulovým či jinak důležitým 

zápasem, 
j) spolu se sekretariátem C.M.T.A. odpovídá za rychlý, plynulý a efektivní časový 

průběh svazových soutěží, 
k) spolu se sekretariátem C.M.T.A zpracovává poznatky a zpětnou vazbu z již 

proběhnuvších svazových soutěží. 
7. Na mezinárodní úrovni zajišťuje komise rozhodčích především tyto činnosti: 

a) ve spolupráci s EMF nebo IFMA plánuje a realizuje vzdělávací akce pro mezinárodní 
rozhodčí, 

b) schvaluje a navrhuje sekretariátu C.M.T.A. udělení licencí třídy A a B                       
pro mezinárodní rozhodčí, 

c) ve spolupráci s EMF nebo IFMA koordinuje nominaci rozhodčích na světové akce,  
d) navrhuje nominaci svazem hrazených rozhodčích na mezinárodní soutěže, 
e) navrhuje a schvaluje přítomnost supervizora na utkání s titulovým či jinak důležitým 

zápasem, 
f) předkládá návrhy EMF nebo IFMA na změny a doplnění soutěžních pravidel. 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

8. Komise rozhodčích na základě pravidel C.M.T.A., případně ve spolupráci s EMF a IFMA 

navrhuje udělení těchto licencí národních a mezinárodních rozhodčích: 
 

Typ licence Třída C 

/národní bodový 
rozhodčí/ 

Třída B 

/národní bodový                
i ringový rozhodčí, 

mezinárodní bodový 
rozhodčí/ 

Třída A 

/národní bodový                   
i ringový rozhodčí, 

mezinárodní bodový           
i ringový rozhodčí/ 

 

Minimální 
věk 

 

18 let 18 let 24 let 

 
Ostatní 

požadavky 
 

 
– 

Znalost anglického jazyka     
na komunikační úrovni 

Znalost anglického jazyka                  
na komunikační úrovni 

Navrhuje Komise rozhodčích, 
prezident C.M.T.A. 

 
Kvalifikace 

 
Absolvování školení 
rozhodčích pořádaného 
svazem  

 

Absolvování školení 
rozhodčích EMF nebo 
IFMA pořádaných svazem 

Absolvování školení   
rozhodčích EMF nebo     

IFMA pořádaných IFMA 

Délka 
platnosti 
licence 

 

 

1 rok 

 

 

3 roky 

 

 

5 let 

 
 
 

Obnovení 

   Každoročně min. 1x 
účast na školení 

rozhodčích pořádaném   
svazem + aktivní účast    

na soutěžích svazu         
na pozici rozhodčího 

 

Každoročně min. 1x       

účast na mezinárodním 

školení rozhodčích 

pořádaném svazem            

+ aktivní účast                  

na soutěžích svazu             

na pozici rozhodčího 

 

Každoročně min.1x účast       

na akci EMF nebo IFMA jako 

rozhodčí s účastí na jejich 

školení + aktivní účast                  

na soutěžích svazu                 

na pozici rozhodčího 

9. Komise rozhodčích má právo při schvalování žádostí o licence třídy A nebo B                

pro mezinárodní rozhodčí vzít do úvahy i další kritéria tak, aby udělení licence bylo vždy            

v souladu se zájmy svazu. 
10. Komise rozhodčích může odmítnout pozvat přihlášeného rozhodčího na svazovou soutěž 

a to především z důvodu dlouhodobé neúčasti na svazových akcích, školeních, 

seminářích či opakovaně špatných výkonech rozhodčího. 
11. Komise rozhodčích může při rozsáhlejších změnách soutěžních pravidel rozhodnout         

o nutnosti kompletní obnovy všech národních licencí formou mimořádného svazového 

kurzu rozhodčích. 

12. Komise rozhodčích vede kompletní evidenci rozhodčích včetně aktualizace. 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

13. Komise rozhodčích aktivně spolupracuje se správcem sociálních sítí C.M.T.A. při správě 

webu (sekce „rozhodčích“).  

14. Komise rozhodčích se podílí na vzniku, úpravě či aktualizaci směrnic souvisejících 

s činností rozhodčích a Pravidel a soutěžního řádu C.M.T.A..  

15. Komise rozhodčích se pravidelně schází či její členové spolu vzájemně komunikují 

(elektronicky, telefonicky,…) a z každé proběhnuvší schůze pořizují zápisy - nejméně 

však 4x ročně.  

16. Komise rozhodčích může v odůvodněných případech po dohodě s prezidentem C.M.T.A. 
udělit výjimku z této směrnice. 

17. Komise rozhodčích řeší dle Pravidel a soutěžního řádu C.M.T.A. případné prohřešky        
proti těmto pravidlům ze strany trenérů, závodníků či rozhodčích. 

18. Komise rozhodčích řeší případné protesty řádně podané proti výsledku utkání a následný 
verdikt předkládá sekretariátu C.M.T.A. 

19. Komise rozhodčích zajišťuje předepsané oblečení pro všechny svazové rozhodčí. 
20. Komise rozhodčích může po dohodě se sekretariátem C.M.T.A. řešit i reklamní plnění 

případných partnerů. 
21. Vyloučení rozhodčích z C.M.T.A. je pouze v kompetenci prezidenta C.M.T.A., avšak 

komise rozhodčích může v odůvodněných případech toto vyloučení navrhnout sekretariátu 
C.M.T.A.. 

22. Komise rozhodčích se kromě této směrnice řídí Pravidly a soutěžním řádem C.M.T.A. 
23. Tato směrnice je platná pro vzdělávání v oblasti muaythai. 
24. Poradním orgánem prezidenta při vydání této směrnice je Komise rozhodčích C.M.T.A..  
25. Směrnice „Komise rozhodčích“ byla schválena a vydána prezidentem C.M.T.A. dne 

31.08.2020 a nabývá platnosti od 01.09.2020. 

 


