
ROZHODCOVSKÝ ŘÁD 

 
A. Udělování rozhodcovských licencí 

Licenci rozhodčího pro domácí soutěže uděluje Český svaz moderního pětiboje (ČSMP) 
prostřednictvím pověřeného pracovníka osobám starším osmnácti let na základě úspěšného 
splnění podmínek pro udělení licence. Osoby mladší mohou vykonávat na domácích soutěžích 
pouze práce ve funkci asistenta rozhodčího. 

Mezinárodní licence (asistent rozhodčího, rozhodčí a mezinárodní rozhodčí) jsou udělovány 
Mezinárodní pětibojařskou unií (UIPM). 

Licence pro domácí soutěže: 

Licence má část plaveckou, jezdeckou, šermířskou, laser run (LR) a část překážkové disciplíny 
(OCR). Rozhodčí může být držitelem jedné, dvou, tří, čtyř nebo všech pěti částí licence. 

Licenci pro domácí soutěže lze získat: 

Účastí na kurzu rozhodčích pořádaném ČSMP (nebo jiném, ČSMP uznaném kurzu) a úspěšném 
zvládnutí závěrečné zkoušky. 

Rozhodčím se může stát i osoba na základě individuálního přezkoušení a praktického 
předvedení rozhodování. U obou částí musí být přítomen držitel Licence mezinárodního 
rozhodčího UIPM, který následně navrhuje pověřenému pracovníkovi ČSMP udělení licence a 
jejích částí. 

ČSMP přiznává Licenci rozhodčího pro domácí soutěže všem držitelům licencí Českého 
šermířského svazu, Českého svazu plaveckých sportů a České jezdecké federace, vždy však jen 
část Licence příslušnou danému sportovnímu odvětví. 

Držitelům rozhodcovských licencí udělených UIPM je Licence rozhodčího pro domácí soutěže 
v příslušných částech přiznávána automaticky. 

Prováděcí pokyny: 

Za kvalitu a obsahovou náplň kurzu odpovídá garant kurzu jmenovaný Výkonným výborem 
ČSMP. 

Kurz je organizován jako jednodenní či dvoudenní seminář, který může být zaměřen na více 
částí Licence, ale také jen na jednu její vybranou část. Je zakončen písemnou a praktickou 
zkouškou. Obtížnost zkoušek odpovídá nárokům kladeným na rozhodčí při rozhodování na 
závodech Českého poháru mládeže. S výjimkou praktické zkoušky je možné organizovat 
seminář online. 

 Licence jsou zapisovány do Registru rozhodcovských licencí. Tento Registr obsahuje jméno a 
příjmení rozhodčího, datum narození spolu s datem udělení a délkou platnosti. Na žádost 
rozhodčího může být vydáno písemné potvrzení o držení licence. 

B. Platnost licence a pravidla jejího obnovení 

Doba platnosti licence u všech částí je 4 roky. 

Podmínkou pro obnovení licence je, že držitel licence prokáže pravidelnou rozhodcovskou 
činnost v daném období nebo účast na vzdělávacím semináři. 

C. Pořádání rozhodcovských kurzů 



ČSMP pořádá pro každou část Lince pro domácí soutěže kurz minimálně jednou za dva roky. 

E. Finanční náležitosti. 

Uvedení do Registru rozhodcovských licencí je bezplatné. ČSMP oznamuje předem cenu 
pořádaných kurzů.  
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