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Směrnice stanovuje systém financování TJ/SK CSVLW.
1. Rozhodčí a jejich třídy

Rozhodčí ve vodním lyžování jsou znalí pravidel vodního lyžování a jsou oprávnění
rozhodovat na soutěžích jak národních, tak i mezinárodních podle své odbornosti a třídy.
Rozhodčí jsou rozděleni do čtyř tříd a podle odbornosti to může být rozhodčí, kalkulátor,
homologátor, řidič člunu a technický komisař.
2. Třídy, odbornosti a označení Rozhodčích
VODNÍ LYŽOVÁNÍ
Kvalifikace
Rozhodčí
Rozhodčí 3 disciplíny
Rozhodčí - 2 disciplíny slalom,skok
Rozhodčí - národní 3 disciplíny
Rozhodčí - národní 2 discip. slalom, skok
Kalkulátor
Kalkulátor - národní
Homologátor
Homologátor
Homologátor - národní
Řidič
Řidič - národní
Technický komisař
Technický komisař – národní

Označení IWWF
Judge 1
Judge 2
Judge 2*
Judge 3
Judge 3*
Scorer 1
Scorer 3
Homologator 1
Homologator 2
Homologator 3
Driver 1
Driver 3
International Technical Officer
Technical Officer

Zkratka
J1
J2
J 2*
J3
J 3*
S1
S3
H1
H2
H3
D1
D3
ITO
TO

Poznámka: (Do rozpisu rozhodčích je třeba používat zkratky viz tabulka.

2.1. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
J1, J2, J2*, S1, H1, H2, D1,ITO
Rozhodčí jsou uvedeni v seznamu rozhodčích ČSVLW a zároveň v evidenci rozhodčích IWWF-EC.
Rozhodčí této kvalifikace jsou oprávněni rozhodovat na národních i mezinárodních soutěžích ve
funkcích určených homologací dané soutěže.
Požadavky na kvalifikaci těchto rozhodčích a průběh zkoušky se stanoven předpisy IWWF- EC. IWWFEC pro každou sezónu vypíše soutěže, na kterých je možné zkoušku pro získání těchto kvalifikací
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složit. Zkoušky se mohou dělat pouze na mezinárodním semináři rozhodčích, jednání tournament
councilu a některých mezinárodních soutěžích..
Kvalifikace rozhodčí je pro soutěže za člunem, pro soutěže za vlekem a pro soutěže ve
wakeboardingu je samostatná. Rozhodčí, kteří již dělali zkoušky do roku 2018 včetně se zkoušky
uznávají dle předchozích platných pravidel.

2.2. NÁRODNÍ ROZHODČÍ J3,J3*
Národní rozhodčí je uveden na seznamu rozhodčích ČSVLW.ČSVLW je povinen potvrdit jeho
kvalifikaci do evidence IWWF-EC. Je uveden v seznamech mezinárodních rozhodčích jak pro čluny tak
i pro vleky, které ČSVLW zasílá každý rok na IWWF-E.
Rozhodčí (viz výše) při soutěžích organizovaných ČSVLW může být obsazen do funkcí podle Pokynu
4.1 ČSVLW Soutěže v ČR. Kandidát na rozhodčího J3,J3*,CJ3 se může dělat zkoušku na rozhodčího,
jestliže rozhodoval minimálně ve třech (3) soutěžích.
Kvalifikace národní rozhodčí J3, J3*, CJ3 platí zvlášť pro čluny a vleky.
Teoretická zkouška se sestává z písemných odpovědí na otázky z oblasti národních a mezinárodních
pravidel jak pro lyžování za člunem, za vlekem a nebo wakeboardingu. Organizačních pokynů ČSVLW
a příslušných Additional Rules. Zkouška je pro každou specializaci samostatná. Sestává se z dvaceti
(20) otázek z toho musí být správné odpovědi v celkovém průměru 80%.
Praktická zkouška se sestává z hodnocení trikové jízdy na homologované soutěži, kde kandidát musí
správně zachytit minimálně deset (10) dvacetisekundových (20s) průjezdů s hodnotou min. 1800
bodů skutečně dosažených včetně pádu, přičemž v jednom průjezdu nesmí mít víc než jednu (1)
chybu.
Za chybu se považuje:
• vynechání triku provedeném lyžařem při průjezdu, anebo bezprostředně před nebo po
průjezdu
• zapsání triku, který nebyl proveden
• zapsání jiného triku než jaký byl proveden lyžařem
• vynechání zápisu pozičního triku před průjezdem
• vynechání zápisu konce průjezdu
• vynechání označení triku jako opakovaného
Je hodnoceno jak zapsání tak posouzení správnosti provedení cviku. Obě části zkoušky, jak praktická
tak teoretická musí být provedeny v jedné sezóně. Doklady o jeho zkoušce si může vyžádat IWWF-E.
Praktickou zkoušku lze kontat také z trikových průjezdů z videozáznamu.

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU

SMĚRNICE
9.1. Rozhodčí
Platí pro

Datum
účinnosti
Číslo / Verze
9.1. / 1

VL

WB

Schváleno VH
2019

2.3. NÁRODNÍ KALKULÁTOR S3
Národní kalkulátor je prvotně evidován v evidenci ČSVLW, který podstoupí jeho evidenci na IWWF-E.
Kvalifikace národní kalkulátor platí pro čluny i vleky.
Národní kalkulátor má svoji funkci na každé soutěži podle Pokynu 4.1 ČSVLW Soutěže v ČR.
Kandidát na kalkulátora se může se ucházet o národního kalkulátora, jestliže pracoval minimálně ve
třech (3) soutěžích jako asistent kalkulátora.

Teoretická zkouška se skládá z písemné odpovědi na otázky z oblasti národních a
mezinárodních pravidel jak pro lyžování za člunem tak i za vlekem, OP ČSVLW a příslušných
Additional Rules. Kandidát musí také prokázat schopnost kalkulovat výsledky v jednotlivých
disciplínách s důrazem na kalkulaci trikové jízdy bez použití PC programu. Sestává se
z dvaceti (20) otázek z toho musí být správné odpovědi v celkovém průměru 80%.
Praktická zkouška se skládá z praktické znalosti kalkulačního programu IWWF-E pro čluny nebo
vleky. Pod dohledem zkušebního komisaře vykoná funkci asistenta kalkulátora na jedné
homologované soutěži.Obě části zkoušky musí být provedeny v jedné sezóně.

2.4. NÁRODNÍ HOMOLOGÁTOR H3
Národní homologátor je prvotně evidován v evidenci ČSVLW, který podstoupí jeho evidenci na
IWWF-E.
Národní homologátor má svoji funkci na každé soutěži podle Pokynu 4.1 ČSVLW Soutěže v ČR.
Kandidát na funkci národního homologátora musí dělat asistenta homologátora minimálně na dvou
(2) homologovaných soutěžích.

Teoretická zkouška se skládá z dvaceti (20) otázek z toho musí být správné odpovědi
v celkovém průměru 80%.
Praktická zkouška kandidát musí prokázat znalost ovládání homologačního programu IWWF-E a
zaměření tratí . Obě části zkoušky musí být provedeny v jedné sezóně.

2.5. NÁRODNÍ ŘIDIČ ČLUNU D3
Národní řidič člunu je prvotně evidován v evidenci ČSVLW, který podstoupí jeho evidenci na IWWF-E.
Národní řidič člunu má svoji funkci na každé soutěži podle podle Pokynu 4.1 ČSVLW Soutěže v ČR.
Kandidát na funkci národního řidiče musí splňovat tyto podmínky:
• musí mít průkaz vůdce malého plavidla příslušné skupiny
• musí řídit minimálně na třech soutěžích kde byl pro řízení člunu použit Perfekt pass.
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( Nemusí být splněno v jedné sezóně, ale v maximálně třech (3) po sobě následujících letech.)

Teoretická zkouška se skládá z písemné odpovědi na otázky z oblasti národních a
mezinárodních pravidel pro lyžování za člunem , OP ČSVL a příslušných Additional Rules.
Sestává se z patnácti (15) otázek z toho musí být správné odpovědi v celkovém průměru
80%.Některé teoretické otázky musí být z ovládání Perfect Passu, ZERO OFF a jejich manuálu.
Praktická zkouška pod dohledem zkušebního komisaře provede funkci řidiče člunu min. na jedné
homologované soutěži, přičemž kandidát musí správně projet min. deset průjezdů tratě ve dvou (2)
disciplínách s lyžařem při homologované soutěži.
Za chybu se považuje:
• nedodržení konstantní rychlosti
• nedodržení konstantního směru
• pomalé ustálení konstantní rychlosti
• pád lyžaře z viny řidiče
přičemž v jednom průjezdu nesmí být udělány více jak dvě chyby.
Obě části zkoušky musí být provedeny v jedné sezóně.

2.6. NÁRODNÍ TECHNICKÝ KOMISAŘ

NTO

Národní technický komisař je prvotně evidován v evidenci ČSVLW, který podstoupí jeho evidenci na
IWWF-E.
Národní technický komisař má svoji funkci na každé soutěži za vlekem podle
Pokynu 4.1. ČSVLW. Soutěže v ČR.
Kandidát na technického komisaře musí splňovat tyto podmínky :
• pracovat jako asistent technického komisaře minimálně na dvou (2) homologovaných
soutěžích
• musí být seznámen dokonale s ovládáním vleku
Teoretická zkouška se skládá z písemné odpovědi na otázky z oblasti národních a mezinárodních
pravidel za vlekem, OP ČSVLW a příslušných Additional Rules. Sestává se z patnácti (15) otázek
z toho musí být správné odpovědi v celkovém průměru 80%.
Praktická zkouška Pod dohledem zkušebního komisaře vykoná funkci technického komisaře.
Obě části zkoušky, jak praktická tak teoretická musí být provedeny v jedné sezóně.
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3. Zkoušky rozhodčích
Pro získání kvalifikace rozhodčího je kandidát povinen podrobit se zkouškám, které se skládají
z ověření teoretických znalostí pravidel vodního lyžování a praktické zkoušky podle odbornosti.
Národní zkoušky rozhodčích řídí a organizuje komise rozhodčích ČSVLW, která navrhne zkoušejícího
(zkoušející), které schvaluje VV ČSVLW na svém zasedání na konci sezóny.
Komise rozhodčích vybere termín zkoušek (zpravidla termín soutěží, na kterých je možné zkoušky
rozhodčích udělat) a zveřejní je ve Zpravodaji č.1 příslušného roku. Teoretickou část zkoušky je
možné udělat i na semináři rozhodčích.
Kandidát na zkoušky rozhodčího je povinen podat písemnou přihlášku na sekretariátě
ČSVLW min. týden před konáním zkoušek. V určitých odůvodněných případech může komise
rozhodčích upravit podmínky pro zvyšování kvalifikace, jestliže o to kandidát požádá a zdůvodní to
v písemné žádosti. V žádném případě však nemůže přeskočit jednotlivé kvalifikační
stupně.
Základním předpokladem pro získání třídy rozhodčího je podrobení se kandidáta jak
teoretické tak praktické zkoušce, jejich úspěšnost posoudí zkušební komisař a doporučí rozhodnutí
komisi rozhodčích ČSVLW. Ta se vyjádří ke každé části zkoušky ( teoretické a praktické) a hodnotí ji na
škále :
a) vyhověl
b) nevyhověl
Jestliže má kandidát uspět musí v obou částech zkoušky hodnocen „vyhověl“. Komise rozhodčích se
vyjádří ke každému kandidátovi zvlášť a výsledek zkoušky předloží předseda komise rozhodčích na VV
ČSVLW, které potvrdí získání nové třídy rozhodčího. VV ČSVLW má právo přiznat základní třídu
rozhodčích J3,J3*. reprezentantům ČR a organizátorům významných mezinárodních soutěžích, které
prokázali znalost pravidel vodního lyžování. Třída rozhodčího nabývá platnost zveřejněním výsledku
zkoušky v Zápise VV ČSVLW.
Mezinárodní zkoušky rozhodčích řídí a organizuje IWWF-EC. Podmínky získávání tříd rozhodčích jako i
termín zkoušek jsou zveřejněny v příslušných Additional Rules.

4. Platnost tříd rozhodčích
Komise rozhodčích sleduje účast rozhodčích na jednotlivých soutěžích. Aby si rozhodčí udržel
svoji třídu musí být aktivní, tj. musí rozhodovat minimálně na jedné (1) soutěži za dva (2) roky. Po
tomto termínu, když se žádné soutěže nezúčastní , komise rozhodčích mu odebere získanou třídu a
vyřadí ho ze seznamu rozhodčích a písemně ho uvědomí. Rozhodčí má ještě možnost odvolat se
písemně ve lhůtě 14 dní na VV ČSVLW.
Při rozhodování na postu, který není uvedený v rozpisu rozhodčích soutěže, mu může jeho
účast a funkci potvrdit hlavní rozhodčí. Účast rozhodčích na soutěžích sleduje komise rozhodčích. Pro
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opětovné získání ztracené třídy musí postupovat v souladu s odst 3. Zkoušky rozhodčích a to
postupně od nižší třídy k vyšší.
5. Práva a povinnosti rozhodčích
Všichni národní rozhodčí, kalkulátoři, homologátoři, řidiči člunu a operátoři vleku ( dále jen rozhodčí
) jsou jmenovaní VV ČSVLW a za svoje rozhodování jsou odpovědni VV ČSVLW. Každý rozhodčí při
vykonávaní své funkce musí být nestranný a vědomý si své příslušnosti k ČSVLW.
Platnost všech tříd rozhodčích potvrzuje každoročně VV ČSVLW, přičemž komise rozhodčích
posuzuje:
• dostatečnou aktivitu rozhodčích
• nestrannost jeho posuzování
• schopnost správné interpretace pravidel
Aby bylo vzato do úvahy negativní hodnocení je třeba, aby hlavní rozhodčí , nebo člen VV ČSVLW,
který je přítomen na soutěži podal ve lhůtě 14 dní od konání soutěže písemnou zprávu komisi
rozhodčích nebo VV ČSVLW.
Po sestavení Soutěžního kalendáře ČSVLW, komise rozhodčích rozešle Kalendář všem rozhodčím,
kalkulátorům, homologátorům, řidičům člunu a technickým komisařům, kteří jsou povinni oznámit
Komisi rozhodčích soutěže nejpozději do termínu uvedeném v oznámení, kterých soutěží se chtějí
zúčastnit přičemž platí, že rozhodčí z výše uvedených skupin jsou povinni umožnit svoji nominaci
komisi rozhodčích minimálně na jedné soutěži pořádané ČSVLW. Na základě těchto údajů Komise
rozhodčích navrhne VV ČSVLW nominaci rozhodčích na jednotlivé soutěže ČSVLW. Podle druhu
soutěže (viz pokyn 4.1. ČSVLW) nominuje potřebný počet rozhodčích.
Jestliže z jakéhokoliv důvodu VV ČSVLW nemůže nominovat potřebný počet rozhodčích, pořadatel
soutěže je povinen doplnit sám v souladu s Pokynem 4.1. ČSVLW .
Každý nominovaný rozhodčí, po obdržení pozvánky a rozpisu soutěže je povinen potvrdit pořadateli
svoji účast na soutěži. V případě, že z vážného důvodu nemůže soutěže zúčastnit, je povinen za sebe
najít náhradu a změnu oznámit na VV ČSVLW a též pořadateli soutěže.
Homologátor se musí dostavit na místo soutěže tak, aby již trénink před soutěží probíhal na
zhomologovaných tratích. Další rozhodčí se na místo soutěže dostaví nejpozději jednu (1) hodinu
před poradou rozhodčích.
Rozhodčí, kteří se nezúčastní soutěže bez vážného důvodu, nebo se dostaví na soutěž na poslední
chvíli bez předcházejícího potvrzení účasti budou potrestáni. O formě trestu rozhodne na návrh
pořadatele nebo hlavního rozhodčího příslušné soutěže VV ČSVLW.
Každý rozhodčí na soutěži musí přijmout funkci, kterou mu přidělí hlavní rozhodčí soutěže, pokud
neexistuje vážný důvod pro její odmítnutí.
Rozhodčí, který přijal a vykonával funkci na soutěži ČSVLW má nárok na vyplacení náhrad za
cestovné, ubytování , diety a odměnu rozhodčím dle tabulky náhrad vydanou v každém roce ve
Zpravodaji ČSVL č. 1 příslušného roku.

Datum
účinnosti
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6. Národní seminář rozhodčích
Národní seminář rozhodčích se uskuteční podle potřeby a ekonomických možností ČSVLW.

7. Mezinárodní seminář rozhodčích
Mezinárodní seminář rozhodčích vypisuje IWWF-E každý rok. Mohou se ho
účastnit mezinárodní rozhodčí, mezinárodní kalkulátoři , mezinárodní homologátoři , mezinárodní
řidiči a mezinárodní komisaři, kteří se účastní národních závodů a mezinárodních závodů v ČR.
Pravidla pro účast mezinárodních rozhodčích, homologátorů, kalkulátorů, řidičů, technických
komisařů a rozhodčích wakeboardinguna mezinárodním semináři:
1) Každý mezinárodní rozhodčí, mezinárodní homologátor, mezinárodní kalkulátor,mezinárodní řidič,
mezinárodní technický komisař a mezinárodní rozhodčí wakeboardingu( dále jen rozhodčí )má právo
se zúčastnit mezinárodního semináře s příspěvkem ČSVLW jednou za tři (3) roky, pokud splní
podmínky stanovené v dalších bodech.
2) Výši příspěvku stanoví pro každý rok VV ČSVLW podle místa konání a podle svých
ekonomických možností v daném roce.
3) Na příspěvek má nárok rozhodčí, který aktivně pracuje na min. 3 závodech v ČR za kalendářní rok (
tj. minimálně 9 závodů v tříletém období) a plní si své úkoly zodpovědně.
4) Na příspěvek má rozhodčí nárok pouze jednou za tři roky, i v tom případě, že má více než jednu
specializaci.
5) Rozhodčí se může v období kdy nemá nárok příspěvek zúčastnit se mezinárodního
semináře na vlastní náklady.
6) Rozhodčí, který se zúčastní semináře s příspěvkem ČSVLW připraví ze semináře podklady
pro zpracování eventuálně změn pravidel, doplňkových pravidel, řešení sporných situací
v rozhodcovské praxi v jiných závodech apod. Dále budou aktivně pracovat na překladech
změn pravidel apod. a spolupracovat se zpracovatelem pravidel na přípravě jejich aktualizace.
7) Své postřehy a zkušenosti z mezinárodního semináře předá svým kolegům na národním semináři
nebo písemně komisi rozhodčích.
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8) Semináře se dále musí zúčastnit národní rozhodčí, kteří se přihlásili ke zkouškám, na
mezinárodního rozhodčího ve všech odbornostech lyžování nebo wakeboardingu. O přidělení
(nepřidělení) a výši finančního příspěvku rozhodne VV ČSVLW.
9) Komise rozhodčích ČSVLW sleduje účast rozhodčích na seminářích a závodech a navrhuje VV
ČSVLW účastníky mezinárodního semináře.

