ČESKÁ
ASOCIACE
SQUASHE
SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ
ROZHODČÍCH V ČASQ
1.11.2021

Systém vzdělávání rozodčích v ČASQ
Platnost od 1.11.2021
Stránka 1 z 6

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V ČASQ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

II. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V ČASQ

Čl. 2

III. ROZHODČÍ SQUASHE III. TŘÍDY ČASQ



Náplň kurzu
Ukončení školení

Čl. 3
Čl. 4

IV. ROZHODČÍ SQUASHE II. TŘÍDY ČASQ



Požadavky na kvaliﬁkaci
Udělení licence

Čl. 5
Čl. 6

V. ROZHODČÍ SQUASHE I. TŘÍDY ČASQ



Požadavky na kvaliﬁkaci
Udělení licence

Čl. 7
Čl. 8

VI. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – REGIONAL REFEREE

Čl. 9

VII. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – WSF REFEREE

Čl. 10

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 11, 12

IX. PŘÍLOHY





příloha č. 1 – Tabulka – Systém tříd rozhodčích ve squashi v ČASQ
příloha č. 2 – Zápis rozhodčího
příloha č. 3 – Evidence rozhodovaných utkáních
příloha č. 4 – Pravidla squashe

Česká asociace squashe, z.s. * Zátopkova 100/2 * 160 17 Praha 6 , IČ: 481 32 217
+420776 814960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

Systém vzdělávání rozodčích v ČASQ
Platnost od 1.11.2021
Stránka 2 z 6

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V ČASQ
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl.1

Struktura systému vzdělávání a činnos rozhodčích v rámci České asociace squashe (ČASQ) vychází
z pla ormy WSO (World Squash Oﬃcia ng – www.worldsquashoﬃcia ng.com) . Tato pla orma je základem
pro kvalitní a systema cké vzdělávání rozhodčích ve squashi na celém světě s ambicí celosvětového sjednocení
systémů vzdělávání rozhodčích.

II. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH V ČASQ
Čl.2

Systém vzdělávání v rámci ČASQ je třístupňový, je založen na základním dvoudenním kurzu pro rozhodčí, který
poskytne absolventům elementární znalos a navazující prak cké čás , 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 (hodnocení). Toto hodnocení je oprávněn provádět kvaliﬁkovaný lektor
(hodno tel) nominovaný ESF, WSF, WSO, 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 dvoudenního základního kurzu.
Předpokladem pro účast na školení jsou obecné znalos pravidel squashe. Náplň vychází z kurzu WSO level 1 a je
následující:
 základy pravidel squashe
 základní povinnos a činnos rozhodčího
 informace o systému vzdělávání rozhodčích v ČASQ
 informace o programu WSO
 prak cká část na úrovni turnaje mužů kategorie C

Čl.4

Školení je ukončeno po teore cké stránce absolvováním testu pro level 1 na webu WSO a prokázáním
schopnos rozhodovat zápasy ve squashi v prak cké čás . Platnost III. třídy je neomezená.

IV. ROZHODČÍ SQUASHE II. TŘÍDY ČASQ
Čl.5

Pro udělení kvaliﬁkace rozhodčího II. třídy je potřeba absolvovat teore ckou část levelu 2 na webu WSO.
Uchhazeč je dále povinen, kromě předchozího úspěšného absolvování školení rozhodčích III. třídy, doložit
písemnou formou praxi z rozhodování squashových utkání odpovídající úrovně.
Kritéria pro získání II. třídy jsou tato:
a.
kvaliﬁkace rozhodčího squashe III. třídy ČASQ
b.
úspěšné absolvování testu levelu 2 WSO
c.
minimálně 1 rok praxe od získání III. třídy ČASQ
d.
prak cké rozhodování minimálně 30 zápasů odpovídající úrovně (od získání III. třídy)
- turnaje kategorie mužů a žen A, mužů B
- soutěže družstev mužů a žen – extraliga mužů a žen, 1. liga mužů
- turnaje juniorů – semiﬁnálové a ﬁnálové zápasy U17 a U19 kategorie A
e.
získání nejméně 3 kladných hodnocení z rozhodování utkání výše uvedené úrovně
- z toho alespoň 1 ze zápasu hráčů umístěných do 30.místa žebříčku mužů ČASQ
nebo do 10. místa žebříčku žen ČASQ
- z toho alespoň 1 ze zápasů hráčů umístěných do 20. místa žebříčku mužů ČASQ
nebo do 8. místa žebříčku ČASQ žen
- z toho alespoň 1 ze zápasů hráčů umístěných do 10. místa žebříčku mužů ČASQ
nebo do 5. místa žebříčku ČASQ žen
- všechna hodnocení musí být získána v uplynulých 3 letech, přičemž 1 hodnocení
musí být získáno v uplynulých 12- měsících (ve kterých bylo možné hrát soutěže
ČASQ)
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- hodnocení muí být alespoň od dvou různých hodno telů
Čl.6

Licence bude udělena po absolvování testu WSO levelu 2, doložení výše uvedené praxe a prokázání schopnos
rozhodovat zápasy ve squashi v prak cké čás . Platnost II. třídy je 3 roky. Obnovení třídy po uplynu doby
platnos – rozhodčí musí během posledního roku platnos získat min. 1 hodnocení odpovídající úrovně a
absolvovat workshop pro rozhodčí ČASQ.

V. ROZHODČÍ SQUASHE I. TŘÍDY ČASQ
Čl.7

Pro udělení kvaliﬁkace rozhodčího I. třídy je potřeba absolvovat teore ckou část levelu 3 na webu WSO.
Uchazeč je dále povinen doložit písemnou formou praxi z rozhodování squashových zápasů odpovídající
úrovně.
Kritéria pro získání I. třídy jsou tato:
a.
kvaliﬁkace rozhodčího squashe II. třídy ČASQ
b.
úspěšné absolvování testu levelu 3 WSO
c.
minimálně 1 rok praxe od získání II. třídy
d.
prak cké rozhodování minimálně 50 zápasů odpovídající úrovně (od získání II. třídy)
- turnaje kategorie mužů a žen A, B a mužů B
- soutěže družstev mužů a žen úrovně extraliga
- turnaje juniorů – semiﬁnálové a ﬁnálové zápasy U19 kategorie A
- mezinárodní turnaje PSA, MS, ME, MEJ, apod.
- zápasy, které za odpovídající uzná hodno tel
e.
získání nejméně 5 kladných hodnocení z rozhodování utkání výše uvedené úrovně
- z toho alespoň 3 ze zápasu hráčů umístěných do 16. místa žebříčku mužů ČASQ
nebo do 8. místa žebříčku žen ČASQ
- současně alespoň 2 ze zápasu hráčů umístěných do 8. místa žebříčku mužů ČASQ
nebo do 4. místa žebříčku žen ČASQ
- všechna hodnocení musí být získána v uplynulých 3 letech, přičemž 2 hodnocení
musí být získána v uplynulých 12- měsících (ve kterých bylo možné hrát soutěže
ČASQ)
- hodnocení musí být získána alespoň od dvou různých hodno telů

Čl.8

Licence bude udělena po absolvování testu WSO levelu 3, doložení výše uvedené praxe a prokázání
schopnos rozhodovat zápasy ve squashi v prak cké čás . Platnost I. třídy je 5 let. Obnovení třídy po uplynu
doby platnos – rozhodčí musí během posledního roku platnos získat min. 2 hodnocení odpovídající úrovně a
absolvovat workshop pro rozhodčí ČASQ.

VI. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – REGIONAL REFEREE
Čl.9

Navazujícím stupněm na nejvyšší licenci v systému ČASQ je Regional Referee odpovídající úrovní WSO level 4.
Pro jeho získání musí uchazeč splnit teore cké požadavky levelu 4 WSO a opakovaně prokázat schopnost
rozhodovat zápasy nejvyšší úrovně na mezinárodní scéně. Tento stupeň uděluje WSO na základě hodnocení
výkonů rozhodčího na mezinárodních akcích typu MS, ME, PSA.

VII. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ SQUASHE – WSF REFEREE
Čl.10

Nejvyšším stupněm vzdělání rozhodčích je WSF Referee odpovídající úrovní WSO level 5. Pro jeho získání musí
uchazeč splnit teore cké požadavky levelu 5 WSO a dlouhodobě prokazovat schopnost rozhodovat i
nejob žnější zápasy nejvyšší úrovně na mezinárodní scéně. Tento stupeň uděluje WSO na základě hodnocení
výkonů rozhodčího na mezinárodních akcích typu MS, ME, PSA.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.11

Výklad, změny nebo doplňky tohoto předpisu provádí Komise rozhodčích ČASQ.
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Čl.12

Tento předpis nabývá účinnos dnem schválení ve VV ČASQ.

Zpracoval:
Datum:
Schváleno VV ČASQ:

Ing. Tomáš Fořter, Ing. Roman Švec, MSc
21.10.2021
29.10.2021
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