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Pravidla ČHS pro udílení licencí rozhodčích 
pro rok 2021 

 
 

 
Národní licence 

ČHS uděluje národní licence rozhodčím, kteří absolvují národní kurz pod vedením hlavního 
rozhodčího ČHS nebo rozhodčího s mezinárodní licencí Continental Judge a vyšší. 

Národní kurz na získání licence hlavních rozhodčích ČHS má  koncepční návaznost na mezinárodní 
kurz rozhodčích IFSC, viz mezinárodní licence (níže). 

 

Národní kurz 

Účastníci absolvují 1. část - teoretické školení z pravidel a předpisů ČHS zakončené písemným 
testem a ústním pohovorem.  Po úspěšném splnění 1. části získává aspirant certifikát Aspirant na 
hlavního rozhodčího ČHS. 

Pro získání plné licence musí aspirant absolvovat alespoň jeden závod nejvyšší úrovně nebo 1. ligy 
(ČPM) v roce pod dozorem hlavního rozhodčího.  Po úspěšném absolvování alespoň jednoho 
závodu ČHS na pozici „aspirant“  lze udělit licenci hlavního rozhodčího. 

 

ÚROVNĚ NÁRODNÍ LICENCE ROZHODČÍCH: 

  

1. LICENCE HLAVNÍ ROZHODČÍ ČHS (CHIEF JUDGE CMA) 

- Opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní rozhodčí na 
závodech všech úrovní ČHS. 

- Opravňuje působit jako dozor pro rozhodčí - aspirant při jejich práci na závodech nejvyšší 
úrovně a 1. ligy v poslední fázi pro získání licence 

- Opravňuje působit jako traťový rozhodčí na mezinárodních závodech pořádaných na území 
České republiky. 

- Umožňuje nominaci držitele do mezinárodního kurzu pro rozhodčí Continental Judge IFSC, 
bude-li vypsán. 
 

2. LICENCE ROZHODČÍ ČHS (JUDGE CMA) 

- Opravňuje držitele působit v rámci soutěží organizovaných ČHS jako hlavní rozhodčí na 2. a 
3. ligy a to jak v dospělých, tak mládežnických kategoriích. 

- Opravňuje držitele působit jako traťový rozhodčí v rámci soutěží nejvyšší úrovně a 1. ligy 
organizovaných ČHS. 
 

3. ROZHODČÍ (JUDGE) 

- Opravňuje působit jako traťový rozhodčí v rámci soutěží organizovaných ČHS po proškolení 
v místě daného závodu. Toto proškolení se vztahuje jen pro tento jeden konkrétní závod. 

- Je předstupněm pro získání licence Rozhodčí ČHS. 
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ NÁRODNÍ LICENCE 

- Úspěšné absolvování národního kurzu pro danou úroveň. 

- Splnění následujících vstupních podmínek: 

1. HLAVNÍ ROZHODČÍ ČHS (CHIEF JUDGE CMA) 
V uplynulých čtyřech letech musí zájemce působit jako traťový rozhodčí na alespoň čtyřech 
soutěžích nejvyšší úrovně a soutěžích 1. a 2. ligy. Nebo být držitelem licence Rozhodčí ČHS 
a v posledních čtyřech letech působit jako hlavní rozhodčí na alespoň čtyřech soutěžích 2. 
ligy, 

2. ROZHODČÍ ČHS (JUDGE CMA) 
v uplynulých čtyřech letech musí zájemce působit jako traťový rozhodčí na alespoň čtyřech 
soutěžích nejvyšší úrovně a soutěžích 1. a 2. ligy.  

3. ROZHODČÍ (JUDGE) 

 Úroveň 3. je určena pro traťové rozhodčí v rámci soutěží ČHS nejvyšší úrovně, 1. a 2.  

 ligy. 

 

Za nejvyšší soutěže se považují i závody MMČR, MČRM a MČR U14 

Za soutěže 1. ligy se považují i závody ČP,ČPML a ČP U14 

Za soutěže 2. ligy se považují i Open závody mládeže kategorie A. 

Za soutěže 3. ligy se považují i Open závody mládeže kategorie B. 

 

 

PLATNOST LICENCE 

Platnost licence je závislá na praxi, tedy pokud bude držitel licence působit jako hlavní rozhodčí 
nebo technický delegát na soutěžích, pak se licence automaticky prodlužuje. Během následujících 
3 let po jejím získání musí mít držitel licence vedeny alespoň dva závody na úrovni 2. ligy a vyšší.  

Pokud tyto podmínky nesplní, v případě vyšší licence se posouvá o úroveň níž, v případě nižší 
licence o ni přijde (stane se rozhodčím) a musí do dalšího kurzu (semináře), pokud chce znovu 
získat plnohodnotnou licenci. 
Pro případnou účast v mezinárodním kurzu pro Continental Judge IFSC je nutná nejvyšší úroveň 
národní licence, tedy Hlavní rozhodčí ČHS. 

 

 

MEZINÁRODNÍ LICENCE - INTERNATIONAL JUDGE 

- Uděluje IFSC nebo Continental council. 
- Ustanovení pro mezinárodní závody se řídí dle Officials Career Path. 
- Opravňuje držitele působit v rámci mezinárodních soutěží organizovaných IFSC (SP, MS, 

EYC) jako IFSC Judge nebo IFSC Jury President a to jak v dospělých, tak mládežnických 
kategoriích. 

- Opravňuje držitele působit v rámci soutěží nejvyšší úrovně a 1. ligy dospělých, tak 
mládežnických kategoriích organizovaných ČHS jako hlavní rozhodčí po seznámení s 
národními pravidly. 

mailto:info@horosvaz.cz
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- Opravňuje vést kurzy pro rozhodčí na národní i mezinárodní úrovni. 
- Opravňuje působit jako dozor pro rozhodčí aspiranty při jejich práci na závodech nejvyšší 

úrovně a 1. ligy. 

 

 

Národní kurz na získání licence rozhodčích bývá vypsán dle potřeby jednou za 2 roky (snahou ČHS 
je zajistit konání kurzu 1x ročně buď pro licenci hlavního rozhodčího ČHS nebo pro licenci rozhodčí 
ČHS). 

  

  

 
Komise soutěžního lezení,  

aktualizace 1.1. 2021 
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