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SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V ČASQ 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl.1 Struktura systému vzdělávání a činnosti rozhodčích v rámci České asociace squashe (ČASQ) 

vychází z doporučení Světové squashové federace (WSF), Evropské squashové federace 

(ESF) a programu CBTA (Competency based training and assesment programme). Tento 

systém je základem pro kvalitní a systematické vzdělávání rozhodčích ve squashi v České 

republice s úzkou návazností na vzdělávání a praxi v Evropské i Světové squashové federaci. 

 

II. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZDODČÍCH V ČASQ  

Čl.2 Systém vzdělávání v rámci ČASQ je třístupňový, je založen na základním jednodenním kurzu 

pro rozhodčí, který poskytne absolventům elementární znalosti a navazující praktickou 

částí, kdy musí uchazeč prokázat schopnost rozhodovat zápas ve squashi. Další postup a 

zvyšování kvality rozhodčích jsou primárně založeny na hodnocení jejich výkonu při 

rozhodování zápasů (assessment). Toto hodnocení je oprávněn provádět lektor (assessor) 

nominovaný ESF,  WSF, případně schválený držitel I. třídy v systému ČASQ 

 

III. ROZHODČÍ SQUASHE III. TŘÍDY ČASQ 

Čl.3 Základní  kvalifikaci (rozhodčí III. třídy) získá uchazeč po absolvování jednodenního 

základního kurzu. Předpokladem pro účast na školení jsou obecné znalosti pravidel squashe. 

Náplň vychází z kurzu WSF pro „Introductory level“ a je následující: 

a. základy pravidel squashe 

b. základní povinnosti a činnosti rozhodčího 

c. informace o systému rozhodčích v ČASQ 

d. informace o programu CBTA 

e. praktická část na úrovni 

 1. liga mužů a žen 

 turnaje mužů a žen kategorie B 

 turnaje juniorů kategorie B 

 

Čl.4 Školení je ukončeno po teoretické stránce absolvováním písemné zkoušky z pravidel a 

prokázáním schopností rozhodovat zápasy ve squashi v praktické části. Platnost III. třídy je 2 

roky. Obnovení třídy po uplynutí doby platnosti - rozhodčí musí během posledního roku 

platnosti získat min. 2 hodnocení odpovídající úrovně. 
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IV. ROZHODČÍ SQUASHE II. TŘÍDY ČASQ 

Čl.5 Pro udělení kvalifikace rozhodčí II. třídy není potřeba absolvovat žádnou teoretickou část. 

Uchazeč je povinen, kromě předchozího úspěšného absolvování školení rozhodčích III. třídy, 

doložit písemnou formou praxi z rozhodování squashových utkání odpovídající úrovně. 

Konkrétní požadavky jsou tyto: 

a. kvalifikace rozhodčí ve squashi III. třídy 

b. praktické rozhodování minimálně 20 zápasů odpovídající úrovně 

 turnaje mužů a žen kategorie A, B nebo C 

 soutěže družstev mužů a žen 

 turnaje juniorů U15 a výše kategorie A  

c. získání nejméně 3 kladných hodnocení z rozhodování utkání výše uvedené úrovně 

 z toho alespoň 2 ze zápasu hráčů umístěných do 50. místa žebříčku mužů ČASQ nebo do 20. 

místa žebříčku žen ČASQ 

 všechna hodnocení musí být získána v uplynulých 3 letech, přičemž 1 hodnocení musí být 

získáno v uplynulých 12-ti měsících 

 

Čl.6 Licence bude udělena po doložení výše uvedené praxe a prokázání schopností rozhodovat 

zápasy ve squashi v praktické části. Platnost II. třídy je 3 roky. Obnovení třídy po uplynutí 

doby platnosti - rozhodčí musí během posledního roku platnosti získat min. 3 hodnocení 

odpovídající úrovně.  

 

V. ROZHODČÍ SQUASHE I. TŘÍDY ČASQ 

Čl.7 Rozhodčím I. třídy se může stát držitel licence rozhodčí II. třídy, který složí písemnou 

zkoušku z pravidel pro rozhodčí I. třídy a doloží potřebnou praxi v písemné podobě 

z rozhodování utkání. Kritéria pro získání I. třídy jsou tato:  

a. kvalifikace rozhodčí ve squashi II. třídy 

b. praktické rozhodování minimálně 50 zápasů odpovídající úrovně 

 turnaje mužů a žen kategorie A a mužů kategorie B 

 soutěže družstev mužů a žen úrovně extraliga a 1. liga muži 

 turnaje juniorů U17 a výše kategorie A 

 turnaje masters kategorie A 

 mezinárodní turnaje PSA, WSA, ME, MS apod. 

c. získání nejméně 5 kladných hodnocení z rozhodování utkání výše uvedené úrovně 

 z toho alespoň 3 ze zápasu hráčů umístěných do 50. místa žebříčku mužů ČASQ nebo do 20. 

místa žebříčku žen ČASQ 

 současně alespoň 1 ze zápasu hráčů umístěných do 10. místa žebříčku mužů ČASQ nebo do 5. 

místa žebříčku žen ČASQ 

 všechna hodnocení musí být získána v uplynulých 3 letech, přičemž 2 hodnocení musí být 

získáno v uplynulých 12ti měsících 

Čl.8 Licence bude udělena po úspěšném absolvování písemné zkoušky, doložení výše uvedené 

praxe a prokázání schopností rozhodovat zápasy ve squashi v praktické části. Platnost I. 

třídy je 3 roky. Obnovení třídy po uplynutí doby platnosti - rozhodčí musí během posledního 

roku platnosti získat min. 4 hodnocení odpovídající úrovně.  
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VI. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – REGIONAL REFEREE 

Čl.9 Navazujícím stupněm na nejvyšší licenci v systému ČASQ je Regional Referee. Pro jeho 

získání musí uchazeč opakovaně prokázat schopnost rozhodovat zápasy nejvyšší úrovně na 

mezinárodní scéně. Tento stupeň uděluje ESF na základě hodnocení výkonů rozhodčího na 

mezinárodních akcích typu MS, ME, PSA, WSA. ČASQ navrhuje kandidáty ze svých řad, kteří 

splňují daná kritéria a mohou se ucházet o udělení tohoto stupně.  

 

 

VII. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – WSF REFEREE 

Čl.10 Nejvyšším stupněm vzdělání rozhodčích je WSF Referee. Pro jeho získání musí uchazeč 

dlouhodobě prokázat schopnost rozhodovat i nejobtížnější zápasy nejvyšší úrovně na 

mezinárodní scéně. Tento stupeň uděluje WSF na základě hodnocení výkonu rozhodčího na 

mezinárodních akcích typu MS, ME, PSA, WSA. ČASQ navrhuje kandidáty ze svých řad, kteří 

splňují daná kritéria a mohou se ucházet o udělení tohoto stupně. Podmínkou je předchozí 

získání stupně Regional Referee. 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl.11 Výklad, změny nebo doplňky tohoto předpisu provádí VV ČASQ 

Čl.12 Tento předpis o Systému vzdělávání rozhodčích v ČASQ nabývá účinnosti dnem schválení ve 

VV ČASQ 

 

Zpracoval:  ing.Pavel Sládeček, Tomáš Fořter 
Datum:  1.1.2014 
Schváleno VV: 19.01.2014 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

1) Systém tříd rozhodčích ve squashi v ČASQ 

2) Evidence rozhodovaných utkání 

3) Zápis utkání 
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SYSTÉM TŘÍD ROZHODČÍCH VE SQUASHI V ČASQ 
 

Třída 

rozhodčího  

ČASQ 

Odpovídající 

mezinárodní 

stupeň 

Teoretická         

část 
Praktická část 

Třídu 

uděluje 
Délka školení 

Povinná 

praxe 

Platnost 

certifikátu 
Oprávnění k rozhodování do úrovně 

III.třída 
Club    

Referee 
ČASQ lektor ČASQ ČASQ 

1 den 

školení +    

1 den 

praktická 

část 

0 2 roky 
- 1.liga muži a ženy 
- turnaje B  mužů a žen 
- turnaje juniorů B 

II.třída 
Tournament 

Referee 
ČASQ 

samostatná 

praxe + 

lektor ČASQ 

ČASQ 
není 

stanoveno 
6 měsíců 3 roky 

- extraliga muži a ženy, mimo play off 
- turnaje A  mužů a žen, mimo MR 
- turnaje juniorů a masters A, mimo MR 

I.třída 
National 

Referee 
ČASQ 

samostatná 

praxe + 

lektor ČASQ 

ČASQ 
není 

stanoveno 
6 měsíců 3 roky 

- extraliga muži a ženy, včetně play off 
- turnaje A  mužů a žen, včetně MR 
- turnaje juniorů a masters A, včetně MR 

Regional 

Referee 
Regional 

Referee 
- 

samostatná 

praxe + 

hodnotitel 

WSF 

ESF 
není 

stanoveno 
- - 

mezinárodní turnaje dle nominace 

                   ESF a WSF 

WSF 

Referee 
WSF 

Referee 
- 

samostatná 

praxe + 

hodnotitel 

WSF 

WSF 
není 

stanoveno 
- - 

mezinárodní turnaje dle nominace  

ESF a WSF 
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MATCHES – REFEREED               

                  

DATE TOURNAMENT/VENUE ROUND PLAYERS RESULT 
PLAYERS 
RANKING 

A) Marker/Referee System 

B) 3 Judge System 

C) 2 Referee System 
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ZÁPIS ROZHODČÍHO 
                             

 POŘADATEL:               MÍSTO:             DATUM:   

                             

                                                          

 SOUTĚŽ:         ROZHODČÍ:          

 
 
 

    

                               

 TEAM:          HRÁČ A:                 

                               

 TEAM:          HRÁČ B:                 

                                                          

                             

   A    B     A    B     A    B     A    B     A    B     A    B 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                             

LEGENDA:  X - ztráta    S - stroke   L - let    1 … 99 - bod       

                             
VÝSLEDEK JEDNOTLIVÝCH SETŮ  CELKOVÝ VÝSLEDEK   VÍTĚZ    ROZHODČÍ   

             POMĚR BODŮ             POMĚR SETŮ       JMÉNO      PODPIS    

  A               A                   

  B               B                   
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