
 

 

Vážení rozhodčí, 

před koncem tohoto roku vešla v účinnost aktualizovaná Směrnice o registrovaných 

rozhodčích Českého badmintonového svazu. Nutno podotknout, že tentokrát doznala významných 

změn, a bylo by vhodné, aby se s ní stávající rozhodčí seznámili. 

 Mimo jiné byla sjednocena délka licencí všech kategorií na tři roky, definována suma aktivit a 

aktivity samotné k prolongaci licencí, také byla změněna metodika pro školení nových rozhodčích 3. 

třídy, nyní pojata individuálněji než v minulosti. 

 Než si tato verze směrnice vyšlape svou cestu v praxi, možná nastanou nejasné situace, proto 

Vás prosím o trpělivost. Není tajemstvím, že současné webové stránky mají k dokonalosti velmi 

daleko. Přímé možnosti jejich editace jsou pro v Komisi rozhodčích (dále jen KR) nás velmi kusé, 

zejména záložka „Rozhodčí“ by mohla být daleko praktičtější … kdyby mohla být editována. Proto 

informace ze strany KR budou vkládány přímo do záložky ČBaS – Orgány a komise – Komise 

rozhodčích – KR, kde snad do budoucna budou možnosti editace lepší. 

KR se nyní touto cestou táže dostatečně erudovaných a zkušených rozhodčích, kteří by se rádi 

o své znalosti a zkušenosti podělili, zda by se chtěli zapojit do kolegia školitelů rozhodčích. Zájemci se, 

prosím, hlaste e-mailem u předsedy KR, tj. na adresu jedza@centrum.cz. 

 Pokud víte o zájemcích o naše řemeslo, prosím, instruujte je k tomu, že se přihlásili e-mailem 

taktéž u předsedy KR. Kurzy teorie pravidel se rozjedou online formou již na přelomu roku a první 

praktické zkoušky hlavního rozhodčího by měly proběhnout na GPA Memoriálu Stanislava Krauze 

v Českém Těšíně. 

 Závěrem KR děkuje všem rozhodčím za jejich práci pro český badminton v uplynulém roce. 

Veškerých snah o zlepšení projevu, rozšíření vědomostí, za reprezentativní projev i dodržování ducha 

fair play si velice vážíme, stejně jako hráči, pro které to děláme. A pro příští rok Vám přejeme hodně 

energie, nadšení, zdraví a dobrého pocitu z vykonané práce. 

 

 

Olomouc, 26. 12. 2022       za Komisi rozhodčích ČBaS 

Petr Jedzok, předseda KR 


