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Standardní úkoly pro zajištění chodu soutěží : 

 

•Zajištění vrchních rozhodčích na všechna MČR a finále Play Off družstev 

•Školení rozhodčích všech tříd 

•Zajištění hlavních rozhodčích pro MČR dospělých 

•Zajištění hlavních rozhodčích pro mezinárodní turnaje dle povinností 

plynoucích z předpisů BE (MM Brno, MMJ Orlová a MM Karviná) 

•Nad rámec požadavků BE zajištení hlavních rozhodčích pro MM U17 

Český Krumlov (vytvoření vysokého standardu který není obvyklý pro tuto kategorii turnajů) 
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Zavedení licencovaných čárových rozhodčích 

Na tomto má velkou zásluhu a děkuji za aktivitu Veronice Kyzlíkové  

• Zpracování systému školení a licencování 

• První školení proběhlo při ME U17 v Praze, následovala další školení 

• Spolupráce se zahraničím – účast licencovaných rozhodčích na MM v 

Brně 

• Úcast našich čárových rozhodčích na turnajích BWF 
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Naši hlavní a vrchní rozhodčí v zahraničí 

• Účasti dle pozvánek na turnajích BE a BWF 

• Účasti dle nominací na vrcholných turnajích BWF a BE 

• 2 hlavní rozhodčí úspěšně prošli zkouškou a získali kvalifikaci 

akreditovaného hlavního rozhodčího BE   
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Novinky pravidel BWF 

V průběhu roku se diskutovalo a bylo prezentováno hodně možných úprav.    

Na BWF meetingu nakonec: 

• Nebyl schválen testovaný systém 3x11 s další úpravou ohledně 

koučování 

• Bylo schváleno pravidlo o fixní výšce podání.  

BWF nyní připravuje prováděcí předpis, bude ještě probíhat testování ke stanovení přesné fixní 

výšky podání. Jakmile vstoupí pravidlo v platnost, budeme muset na to zareagovat.  

Je nyní otázkou jak toto pravidlo dokážeme aplikovat na naše turnaje 
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Děkuji Vám za pozornost...  
 

  


