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REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 2021                                                                                                                                                                              

VVSK výkonný výbor sekce karambol                                                                                                                                  
– zásadní přínos sboru rozhodčích mimo vlastní sportovně technickou erudovanost, spočívá zejména                   

ve vybudování kompaktní komunity aktivních členů svazu, členů disponujících všeobecným rozhledem, 

prosazujících myšlenku dodržování rovných pravidel, předpisů a řádů v duchu fair play                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

– smyslem poslání sboru rozhodčích musí být zároveň pozvednutí prestiže našeho sportu, účast a 

zapojení v  tomto procesu je nutné vnímat z pozice vzoru pro ostatní, jako jistý výchovný prvek                                                     

KRSK komise rozhodčích sekce karambol                                                                                                                          
– 28. až 29.8.2020 proběhl ustavující seminář a 10.9.2020 pak VVSK schválil jmenování členů sboru            
– výstupem mimo jmenovací listinu a dvě organizační směrnice /zveřejněny na webu sekce 2020/,                     
bylo zásadní rozhodnutí zahájení modernizace Pravidel karambolu v přímé vazbě na sportovní,          
technické a organizační potřeby sekce karambol, tomu i odpovídá volba koncepce vycházející z 
dokumentů CEB v kontextu pravidel UMB a platných pravidel ČMBS, tento záměr je základním              
sdělením „Preambule“ již v úvodu nového dokumentu Pravidla sportovního billiardu.   
 

                     
 
CÍLE KRSK 
– z pozice vrcholného profesního orgánu agendy rozhodčích řídit tuto oblast, zavést pravidelné                    
semináře a školení, budovat autoritu rozhodcovského stavu 
– dosáhnout na pozice rozhodčích mezinárodní úrovně CEB a UMB /dostat na foto i někoho z vás/ 
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PREAMBULE                                                                                                                       
Pravidla sportovního billiardu představují soubor sportovních, technických a organizačních ustanovení,    
která vymezují a definují billiard jako sportovní odvětví, přičemž vytyčují rozsah, formulují zásady a         
určují způsob jeho provádění. Vycházejí z mezinárodních pravidel Confédération Européene de Billard           
(CEB) a Union Mondiale de Billard (UMB). Tato pravidla jsou platná pro všechny věkové skupiny bez            
rozdílu pohlaví, pro veškeré disciplíny a profesionální, amatérské a rekreační soutěže Českomoravského 
billiardového svazu (ČMBS). 
 

FILOZOFIE                          
–  dříve, než se budeme věnovat přímo pravidlům je potřeba se seznámit s rozdílnou filozofií, kterou    
představuje soubor dokumentů CEB /více jak 39/ a původní koncepce pravidel ČMBS vycházejících z UMB                        
–  KRSK a VVSK zvolil cestu rozsáhlejší dokumentace spojené nejen s popisem pravidel hry, pravidly pro 
rozhodčí, ale potřebou systémově řešit i vlastní organizaci soutěží, nastavit pravidla pro soutěžní řády, 
povinnosti pořadatele, připravit komplexnější dokument, který by sloužil celé sekci, hráčům, rozhodčím, 
pořadatelům a řídícím složkám na základě transparentní jednotné metodiky 
  

KONCEPCE 
–  tak jako se dá měřit sportovní výkonnost našich hráčů, tak se dá i porovnávat kvalita, přístup a znalosti 
našich a mezinárodních rozhodčích CEB, ale posuzovat musíme i úroveň organizace na všech stupních, 
schopnosti a možnosti pořadatelů   
– CEB pracuje výhradně ve dvou rovinách sportovní, kterou reprezentuje hráč a rozhodčí, organizační 
reprezentovanou pořadatelem a vedením CEB,  mohou si to dovolit, pořadatel ve všech požadavcích 
vyhovuje předepsaným ustanovením, organizátor řídí naprosto přesně akce v souladu s požadavky,  
rozhodčí je natolik znalí, schopný a prověřený, že výhradně jemu je svěřena odpovědnost za vedení zápasu 
– ČMBS pracuje ve své podstatě také ve dvou rovinách, nicméně má zaveden statut VR vrchního rozhodčího, 
který má ve své kompetenci více rolí – rozhodčí, organizátor a pořadatel,  
je potřeba toto specifikum českého kulečníku vnímat a chápat odpovídajícím způsobem 
–  VR mimo deklarované pravomoci a povinnosti citované pravidly musí být při soutěži supervizorem všech 
rozhodčích, vést a napomáhat méně zkušeným rozhodčím 

 
PRAVIDLA     
–  důležitá je orientace, obecně je tento soubor dokumentů rozdělen do řady hlav přičemž 
A, D, F, G všeobecná ustanovení, řízení a organizace  
B soubor sportovních ustanovení ohledně hry  
E problematika rozhodčích  
C soutěže a soutěžní řády 
H technická pravidla a vybavení  
 

ROZHODČÍ  
–  toto školení je zaměřeno právě na specifikum pozice rozhodčího a VR vrchního rozhodčího 
/A-2009, E-1003, E-1004, E-1007 1-7, E-1008, E-1009 1-8, E-2005, E-2006, E-2007/                                        
– chtěl bych požádat účastníky školení nepodceňujte přípravu na tyto články 
otázky nutností, diskuze, pochopení problematiky jsou podstatou úspěchu 


