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Čl. 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání 

rozhodčích (dále jen RO) moderní gymnastiky.  
 
1.2 Vzdělávání RO vychází z Reglementu rozhodčích FIG. 
 
1.3 Vzdělávání RO má na starosti člen/ka předsednictva ČSMG, zodpovědný/á za úsek 

rozhodčích. Koordinuje činnosti vzdělávání v oblastních komisích, zpracovává osnovy 
školení pro všechny stupně vzdělávání rozhodčích a navrhuje předsednictvu složení 
lektorského týmu na dané období, zpravidla 4 let, dle cyklu školení FIG. 

 
1.4 O přiznání kvalifikace na základě absolvování kurzů v zahraničí rozhoduje, po předložení 

příslušných dokladů, Předsednictvo ČSMG (dále jen PČSMG). 
 

 
Čl. 2 

KVALIFIKACE ROZHODČÍ (RO) 
 
2.1  Kvalifikaci RO získává člen/ka ČSMG na základě splnění podmínek daných touto 

směrnicí.  
Po získání první kvalifikace je RO vystavena Knížka rozhodčí, ve které bude postupně 
zaznamenáváno obnovování, prodlužování či získávání dalších kvalifikací a praxe v 
rozhodování. Záznamy provádí hlavní rozhodčí soutěže, které se zúčastnily minimálně 3 
oddíly ČSMG. 

 
2.2  RO mohou získat tyto úrovně kvalifikace: 
 

• Mezinárodní RO - Brevet dle Reglementu FIG (absolvování mezinárodního kurzu a 
složení předepsaných zkoušek). Souhlas s účastí na mezinárodním kurzu dává 
PČSMG, podmínkou je absolvování kurzu RO I. třídy v ČR. 

 

• RO I. třídy – umožňuje rozhodovat na Mistrovství České republiky (dále jen MČR) v 
jednotlivých kategoriích. Pro rozhodování na MČR v základním a kombinovaném 
programu je nezbytné absolvovat speciální seminář organizovaný ČSMG zpravidla 1 x 
za 2 roky.  

 
• RO II. třídy – umožňuje rozhodovat na oblastních přeborech všech kategorií volných 

sestav. Pro rozhodování na MČR v základním a kombinovaném programu je nezbytné 
absolvovat speciální seminář organizovaný ČSMG zpravidla 1 x za 2 roky.  

 
• RO III. třídy – umožňuje rozhodovat na oblastních přeborech všech kategorií volných 

sestav, pokud nemá oblast dostatek RO II. a RO I. třídy. Pro rozhodování na MČR v 
základním a kombinovaném programu je nezbytné absolvovat speciální seminář 
organizovaný ČSMG zpravidla 1 x za 2 roky. 
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2.3      Rozhodování na pohárových soutěžích se řídí rozpisem pořádajícího klubu. 
 

2.4 Rozhodčí na mezinárodních soutěžích (hlášených i nehlášených FIG) musí mít vždy 
souhlas ČSMG . 

    
2.5  Základní podmínky získání, udržení či obnovení kvalifikace 
 

Platnost kvalifikací končí vždy k 31. 12. v roce konání letních olympijských her. 
Kvalifikaci je možné: 
 

- získat 
- prodloužit 
- obnovit (znovu získat) 

 
2.5.1 Pro získání kvalifikace je nutno splnit následující podmínky: 
 

a) členství v ČSMG 
b) dosažení věku 18 let 
c)  absolvování příslušného kurzu 
d)  úspěšné vykonání zkoušek  
e)  předepsaná praxe 
 

2.5.2 Pro prodloužení kvalifikace je nutno splnit následující podmínky:  
 

a) členství v ČSMG 
b) dosažení věku 18 let 
c)  absolvování předepsaného semináře 
d)  úspěšné vykonání zkoušek 
e) předepsaná praxe  
 

 2.5.3 Obnovení, resp. znovu získání kvalifikace je možné v odůvodněných případech, kdy 
rozhodčí nemohl/la absolvovat seminář k prodloužení kvalifikace v řádném termínu. V tom 
případě je umožněno obnovit si již jednou získanou kvalifikaci při splnění následujících 
podmínek: 

 
a) členství v ČSMG 
b) dosažení věku 18 let 
c)  absolvování řádného kurzu dané kvalifikační úrovně 
d)  úspěšné vykonání zkoušek 
e) předepsaná praxe  

Toto pravidlo platí při přerušení činnosti maximálně na dva roky u RO III. a RO II., a 
jeden OH cyklus u RO I. třídy. Po delším období je nutné zahájit kvalifikační postup od 
nejnižšího stupně, tedy od III. třídy.  

2.5.4  V případě neúspěšného složení předepsaných zkoušek (či některé dílčí zkoušky) 
dané kvalifikace může rozhodčí zkoušku (dílčí zkoušku) v rámci OH cyklu 1 x opakovat. 
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2.5.5 RO může získat kvalifikaci dle počtu dosažených bodů: 
 

 
Typ zkoušky 

 
Min. % bodů 

 
Získaná kvalifikace 

 
 

mezinárodní 
 

 
dle FIG 

 
brevet dle FIG 

 
 
 
 
 

RO I. třídy 

 
80 % teoretická část 
 

 
 

I. třída 
 

 
 
75 % praktická část 
 
 
75 % teoretická část 
 

 
 

II. třída 
 
 

 
70 % praktická část 
 
 
70 % teoretická část 
 

 
 
 

III. třída  
65 % praktická část 
 

 
 

RO II.  třídy 

 
75 % teoretická část 
 

 
 
 

II. třída 
 
 

 
70 % praktická část 
 
 
70 % teoretická část 
 

 
 

 
III. třída 

 
 

 
65 % praktická část 
 

 
 

RO III. třídy 

 
70 % teoretická část 
 

 
 

III. třída 
 
 

 
65 % praktická část 
 

 
Pokud RO nesplní minimum % bodů pro jednotlivé RO třídy - nezíská žádnou kvalifikaci. 
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2.6  Podmínky pro získání kvalifikace RO bez školení 
 
 2.6.1 Kvalifikaci RO III. třídy  

získává studentka denního studia FTVS nebo trenérské školy se specializaci MG po 
složení praktických i teoretických zkoušek na závěr 2. ročníku. Ke zkoušce RO III. 
třídy se může rovněž přihlásit reprezentantka, která se zúčastnila OH, seniorského 
Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy, nebo je nositelkou Mistrovské třídy.  

 
 2.6.2 Kvalifikaci RO II. třídy 

 získává studentka denního nebo kombinovaného studia FTVS nebo trenérské školy se 
specializaci MG po ukončení studia specializace na základě písemné žádosti. Žádost je 
nutné doložit kopiemi diplomu a vysvědčení. 

 
 

Čl. 3 
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ KVALIFIKACE 

 
Základními organizačními formami vzdělávání jsou kurzy a semináře. Pořádání 
vychází z těchto zásad: 
 
a)  pořadatelem je ČSMG, který zajistí přenos informace všem oddílům registrovaným v 
ČSMG prostřednictvím web stránek svazu nebo formou rychlých informací.  
 
b)  rozsah a obsah kurzů k získání či obnovení kvalifikace se řídí schválenými osnovami 
dle této Směrnice. Kurzy jsou zakončeny teoretickými a praktickými zkouškami. Získaná 
kvalifikace je zaznamenána v Knížce rozhodčí. 
 
c)  pro všechny typy zkoušek jsou PČSMG na dané OH období zpracovány jednotné testy 
pro teoretickou část zkoušek, v praktické části zkoušek se na různých kurzech rozhodují 
sestavy různých gymnastek. 
 
d)  semináře k prodloužení kvalifikace odráží změny v pravidlech FIG v daném OH cyklu. 
Jsou zakončeny teoretickými a praktickými zkouškami. Prodloužená kvalifikace je 
zaznamenána v Knížce rozhodčí. 
 
e)  ČSMG dále organizuje semináře dle požadavků členské základny nebo v případě 
aktuálních změn pro různé kvalifikační třídy. Na těchto seminářích nelze získat, prodloužit 
či obnovit kvalifikaci.  

f) ČSMG dále organizuje semináře k pravidlům a nácviku sestav ZPMG a KPMG, zpravidla 1 x 
za 2 roky. Po absolvování semináře získá RO specializaci k rozhodování sestav ZPMG a 
KPMG. Na MČR ZPMG a KPMG může rozhodovat i RO III. třídy, pokud absolvuje výše uvedený 
seminář. 

g)  pořadatel má právo stanovit účastnický poplatek.  
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Čl. 4 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZŮ A SEMINÁŘŮ 

 
Pro realizaci vzdělávání rozhodčích jmenuje PČSMG na příslušný OH cyklus lektorský sbor, 
zpravidla 4 - 6 osob, dle jejich specializace. Lektorky/lektoři musí splňovat tyto požadavky: 

 
• Pro kurzy RO I. a II. třídy: 

a) absolvovat mezinárodní kurz rozhodčích na daný OH cyklus 
b) rozhodovat min. na třech MČR ve volném programu v předcházejícím OH cyklu 

 
• Pro kurzy RO III. třídy  

a) je jmenován/a vedoucí lektor/ka ze schváleného lektorského týmu PČSMG 
b) konkrétní lektorské zajištění osnov kurzů zabezpečuje po odsouhlasení PČSMG 

příslušná oblastní komise, podmínkou je dobrá znalost sestav ZPMG a KPMG. 
 

 
Čl. 5 

POŘADATELÉ, OSNOVA A ROZSAH ŠKOLENÍ 
5.1  Školení RO III. třídy 
 

a) školení pro získání, obnovení či prodloužení kvalifikace III. třídy pořádá oblastní komise 
pod odborným vedením určené/ho lektorky/a ČSMG. 

 
b) oblastní komise požádá PČSMG o realizaci školení nejpozději 3 měsíce před 

požadovaným termínem konání kurzu. 
 
c) školení III. třídy mohou být realizována každý rok dle aktuálních požadavků oblastí. 
 
d) sekretariát svazu zajistí vyvěšení pozvánky s přihláškou na webové stránky svazu, resp. 

je pošle přímo oddílům, které si registrovaly e-mailové adresy. 
 
e) podmínky přijetí: 

• členství v ČSMG 
• dosažení 18 let 
• doporučení mateřského klubu. 

 
f) požadovaný počet bodů pro udělení kvalifikace je: 

• min. 70% v teoretické části zkoušky  
• min. 65% v praktické části zkoušky.  
 

g) po ukončení akce zašle vedoucí školení z oblasti na sekretariát svazu krátkou zprávu o 
průběhu školení: místo konání, forma školení, seznam lektorského sboru a rozsah jejich 
úvazku, seznam frekventanů/tek a výsledky zkoušek, vyplněné registrační karty, 
fotografii 3,5 x 4,5, případně starý registrační průkaz. 
 

h) potvrzení o získání, prodloužení či obnovení kvalifikace zajistí pověřený/á vedoucí 
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záznamem do Knížky rozhodčí. 

 
Osnova školení RO III. třídy 

 
Předmět 

 
Hodin 

Soutěžní řád, soutěže, organizace, klasifikace soutěží, rozhodčí  
Pravidla moderní gymnastiky - obecná část  
Názvosloví  
Hudební doprovod  
Klasifikační program  
Základní program (ZPMG) a Kombinovaný program (KPMG)   
Technika bez náčiní - prvky obtížnosti   
Technika cvičení s náčiním (kombinovaný program)  
Volné sestavy - obtížnost  
Volné sestavy - kompozice  
Volné sestavy - provedení  
Společné skladby - provedení  
Praktické ukázky, rozbor  
Zkoušky  - teorie  
Zkoušky  - praxe hodnocení sestav ZPMG, KPMG i VP  
 
CELKEM 

 
24 

 
 
5.2  Školení RO II. třídy 

 
a) školení pro získání, obnovení či prodloužení kvalifikace II. třídy pořádá ČSMG pod    

odborným vedením určené/ho lektorky/a. 
 

b) školení II. třídy jsou realizována 1 x za 2 roky, zpravidla v prvém a třetím roce OH cyklu. 
 
c) sekretariát svazu zajistí vyvěšení pozvánky s přihláškou na webové stránky svazu, resp. 

je pošle přímo oddílům, které si registrovaly e-mailové adresy. 
 
d) podmínky přijetí: 

• členství v ČSMG 
• praxe v rozhodování min. 2 roky (záznam v Knížce rozhodčí) 
• rozhodování na min. 5-ti závodech od získání kvalifikace III. třídy, případně v daném 

OH cyklu (účast závodnic z min. 3 oddílů v dané kategorii) 
• dosažení 20 let 
• doporučení mateřského klubu. 

 
e) požadovaný počet bodů pro udělení kvalifikace je: 

•  min. 75% v teoretické části zkoušky  
•  min. 70% v praktické části zkoušky.  
 

f) po skončení akce zašle vedoucí školení na sekretariát svazu krátkou zprávu o 
průběhu školení: seznam lektorského sboru a rozsah jejich úvazků, seznam    



KVALIFIKAČNÍ ŘÁD ROZHODČÍCH 

 
Český svaz moderní gymnastiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 // Tel/fax: (+420) 603 105 686 //                            
E-mail: info@csmg.cz // www.csmg.cz // DIČ: CZ 00540480/ IČO: 00540480// Číslo účtu: 1722205-504/0600 

 
 
frekventantek a výsledky zkoušek, vyplněné registrační karty, fotografii 3,5 x 4,5, 
případně starý registrační průkaz. 
 
g) potvrzení o získání, prodloužení či obnovení kvalifikace zajistí vedoucí školení 

záznamem do Knížky rozhodčí. 
 

Osnova školení je shodná s osnovou školení FIG na daný OH cyklus: 
    
Předmět Hodin 
Technický řád soutěží FIG   
Klasifikační řád ČSMG   
Pravidla FIG - obecná část   
Volné sestavy – obtížnost   
Volné sestavy – artistika a provedení   
Základní program (ZPMG) a Kombinovaný program (KPMG)   
Společné skladby   
Praktické ukázky, rozbor   
Zkoušky  - teorie   
Zkoušky  - praxe   
    
CELKEM 16 
    

 
 
5.3  Školení RO I. třídy 

 
a) školení pro získání, obnovení či prodloužení kvalifikace I. třídy pořádá ČSMG, pod 

odborným vedením určeného lektora/ky. 
 

b) školení I. třídy jsou realizována 1 x za 4 roky, a to zpravidla v prvém roce OH cyklu, resp. 
v posledním roce cyklu předcházejícího. 

 
c) sekretariát svazu zajistí vyvěšení pozvánky s přihláškou na webové stránky svazu, resp. 

je pošle přímo oddílům, které si registrovaly e-mailové adresy. 
 
d) podmínky přijetí: 

• členství v ČSMG 
• praxe v rozhodování min. 4 roky, z toho 2 roky po získání kvalifikace II. třídy (záznam 

v Knížce rozhodčí) 
• rozhodování na min. 5-ti závodech od získání kvalifikace II. třídy, případně v daném 

OH cyklu (účast závodnic z min. 3 oddílů v dané kategorii) 
• dosažení 22 let 
• doporučení mateřského oddílu. 
 

e) požadovaný počet bodů pro udělení kvalifikace je: 
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•  min. 80% v teoretické části zkoušky  
•  min. 75% v praktické části zkoušky.  
 

f) po skončení akce zašle vedoucí školení na sekretariát svazu krátkou zprávu o průběhu 
školení: seznam lektorského sboru a rozsah jejich úvazků, seznam frekventantek a 
výsledky zkoušek, vyplněné registrační karty, fotografii 3,5 x 4,5, případně starý 
registrační průkaz. 

 
g) potvrzení o získání, prodloužení či obnovení kvalifikace zajistí pověřená vedoucí školení 

záznamem do Knížky rozhodčí. 
 
 

Osnova školení je shodná s osnovou školení FIG na daný OH cyklus: 
    
Předmět Hodin 
Technický řád soutěží FIG   
Klasifikační řád ČSMG   
Pravidla FIG - obecná část   
Volné sestavy – obtížnost   
Volné sestavy – artistika a provedení   
Společné skladby   
Praktické ukázky, rozbor   
Zkoušky  - teorie   
Zkoušky  - praxe   
    
CELKEM 16 
    

 
 

Čl. 6 
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 
6.1 Výklad směrnice provádí příslušný odborný úsek rozhodčích moderní gymnastiky. 
 
6.2 Tímto se ruší směrnice ze dne 1. 1. 2014. 

 
6.3 Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2015. 
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