
Koncepce vzdělávání Rozhodčích a technického 
řízení soutěží 

Článek 1 - Cíle Koncepce vzdělávání Rozhodčích a 
technického řízení soutěží 
Pro naplnění účelu ČAWA vydává výkonný výbor Koncepci vzdělávání rozhodčích a 
technického řízení soutěží. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o armwrestling je potřeba 
zajistit vzdělávání rozhodčích a technických ředitelů soutěží. Rozhodčí a technické řízení 
soutěží je nezbytné pro zajištění průběhu soutěží podle pravidel WAF. Cílem této koncepce 
je zajistit alespoň 1 rozhodčího pro každý klub nebo oddíl registrovaný pod ČAWA a také 
zvýšit počet technických ředitelů soutěží. 

Článek 2 - Rozhodčí ČAWA 
I. Rozhodčím ČAWA se může stát plnoletá osoba registrovaná ČAWA. 
II. Seznam Rozhodčích ČAWA je zveřejněn na webových stránkách 

www.armwrestling.cz/rozhodci. 
III. Rozhodčí jsou rozděleni do 3 tříd: 

A. Mezinárodní rozhodčí - mezinárodní rozhodčí získal licenci od EAF nebo 
WAF. Mezinárodní rozhodčí jsou dále rozděleni na podtřídy junior, senior, 
master. Tyto třídy uděluje WAF. 

B. Rozhodčí I. třídy - licenci uděluje ČAWA na základě absolvování kurzu 
Rozhodčí armwrestlingu, závěrečná zkouška je splněna na nejméně 80%. 
Musí být prokázána alespoň 2 letá praxe.  

C. Rozhodčí II. třídy - licenci uděluje ČAWAna základě absolvování kurzu 
Rozhodčí armwrestlingu, závěrečná zkouška je splněna na nejméně 65%. 

IV. Licence může být udělena i na základě absolvování kurzu v zahraničí. Absolvent se 
musí prokázat potvrzením o úspěšném dokončení kurzu. 

Článek 3 - Technický ředitel soutěže ČAWA 
I. Technickým ředitelem soutěže ČAWA se může stát plnoletá osoba registrovaná 

ČAWA. 
II. Seznam Technických ředitelů soutěže ČAWA je zveřejněn na webových stránkách 

www.armwrestling.cz/rozhodci. 
III. Technický ředitel soutěže ČAWA získá licenci na základě absolvování kurzu 

Technický ředitel soutěže ČAWA, závěrečná zkouška je splněna nejméně 80%. 

Článek 4 - Kurz Rozhodčí armwrestlingu 
I. Kurz Rozhodčí armwrestlingu pořádá ČAWA.  
II. Kurz je proveden osobou určenou ČAWA, která je Mezinárodním rozhodčím. 



III. Kurz Rozhodčí armwrestlingu může provést Rozhodčí I. třídy. Absolvent tohoto kurzu 
může získat pouze licenci Rozhodčí II. třídy. 

IV. Osnovy a rozsah kurzu Rozhodčí armwrestlingu: 
A. Délka kurzu je 6 hodin. Kurz je rozdělen do 2 částí - teoretické a praktické. 
B. Teoretická část: 

1. Pravidla armwrestlingu - 2 hodiny 
2. Základy řízení soutěže - 1 hodina 
3. Základy první pomoci - 1 hodina 

C. Praktická část:  
1. Modelové situace - 2 hodiny 

V. Závěrečná zkouška kurzu Rozhodčí armwrestlingu 
A. Písemná zkouška z teoretické části v sadě 20 otázek, maximální počet bodů 

je 20. 
B. Praktická zkouška modelové situace - maximální počet bodů je 10. 
C. Praktické provedení vědomostí při soutěži pod dozorem Mezinárodního 

rozhodčího - 2 hodiny, maximální počet bodů je 20. 

Článek 5 - Kurz Technický ředitele soutěže ČAWA 
I. Kurz Technický ředitel soutěže ČAWA pořádá ČAWA.  
II. Kurz je proveden osobou určenou Hlavním technickým ředitelem soutěží ČAWA 
III. Osnovy a rozsah kurzu Technický ředitel soutěže ČAWA: 

A. Délka kurzu je 6 hodin. Kurz je rozdělen do 2 částí - teoretické a praktické. 
B. Teoretická část: 

1. Pravidla armwrestlingu - 1 hodina 
2. Řízení soutěže - 3 hodiny 
3. Základy první pomoci - 1 hodina 

C. Praktická část:  
1. Modelová situace - 1 hodina 

IV. Závěrečná zkouška kurzu Technický ředitel soutěže ČAWA 
A. Praktická zkouška modelové situace - maximální počet bodů je 20. 
B. Praktické provedení vědomostí při soutěži pod dozorem Hlavního 

technického ředitel soutěže ČAWA - 2 hodiny, maximální počet bodů je 50. 
 

Článek 6 - Pravidelné vzdělávání Rozhodčích a Technických 
ředitelů soutěží ČAWA 

I. Pravidelné vzdělávání Rozhodčích ČAWA se koná alespoň 1x za rok.  
II. Pravidelné vzdělávání Technických ředitelů ČAWA se koná alespoň 1 za rok. 
III. Pravidelné vzdělávání reaguje na aktuální potřeby v oblasti armwrestlingu. Minimální 

trvání je alespoň 4 hodiny. Jeho obsahem jsou aktualizace pravidel, sdílení 
zkušeností a přezkoušení.  

IV. Pravidelné vzdělání bude rozděleno na teoretickou a praktickou část.  
V. Účast je povinná pro všechny Rozhodčí a Technické ředitele. Neúčast musí být 

řádně odůvodněna a omluvena. 



VI. Pravidelné vzdělávání Rozhodčích a Technických ředitelů ČAWA provádí osoba 
určená Hlavní rozhodčí ČAWA, resp. Hlavní technický ředitel ČAWA 

VII. Termín pravidelného vzdělání Rozhodčích a Technických ředitelů soutěží ČAWA 
zveřejňuje výkonný výbor s dostatečným předstihem, nejméně 30 dnů dopředu. 
Tento termín je zveřejněn na webových stránkách www.armwrestling.cz/rozhodci a 
pozvánka je poslána emailem na kontaktní adresy Rozhodčích a Technických 
ředitelů ČAWA.  

Článek 7 - Podpora vzdělávání Rozhodčích a Technických 
ředitelů ČAWA 

I. Vzdělávání Rozhodčích a Technických ředitelů ČAWA může být finančně podpořeno 
z rozpočtu ČAWA a to jak z vlastních prostředků nebo z prostředků veřejné podpory 
udělené Národní sportovní agenturou, nebo jinou institucí, která udělí podporu 
určenou pro tento účel. 

II. Zájemce o podporu je plnoletá fyzická osoba registrovaná ČAWA. Podpora může být 
udělena pro získání základní třídy nebo pro její rozšíření. 

III. O udělení finanční podpory rozhoduje Výkonný výbor ČAWA. Podpora je udělena po 
úspěšném absolvování kurzu. 

IV. Udělením podpory se rozumí zaplacení výdajů zájemci o vzdělání. Do této podpory 
mohou být zahrnuty náklady na cestovné, ubytování a náklady na kurz. 

V. Do podpory vzdělávání se dále zahrnují náklady na pravidelné vzdělávání Rozhodčích 
a technických ředitelů ČAWA. 

Článek 8 - Další ustanovení koncepce 
I. Tuto koncepci vydává Výkonný výbor ČAWA na základě pověření Členské schůze 

konané 28. 8. 2021. 
II. Platnost Koncepce je od 1.1.2022 na dobu neurčitou. 
III. Zrušení a změnu Koncepce provádí Výkonný výbor ČAWA. 
IV. Rozhodčí ČAWA nebo Technický ředitel soutěže ČAWA může být zbaven licence 

pro hrubé porušení Stanov ČAWA, vnitřních předpisů ČAWA, právního řádu ČR, 
nebo pro poškozování dobrého jména ČAWA. Licence je odebrána na základě 
šetření a rozhodnutí Výkonného výboru ČAWA. 
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