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1. ÚVOD 

Tento řád stanovuje podmínky získání a udržení licence rozhodčí Dog Dancing Clubu Czech 

Republic a činnost a působení rozhodčích dogdancingu. 

 

2. ROZHODČÍ 
Rozhodčí posuzují zkoušky a závody, dále kvalifikační a vrcholové akce. Rozhodčí tvoří 
klubový sbor rozhodčích pro výkon, který je řízen výborem Dog Dancing Clubu Czech 
Republic. Rozhodčí Dog Dancing Club Czech Republic je oprávněn posuzovat všechny 
soutěže dogdancing. 
 

Prostřednictvím výboru Dog Dancing Clubu Czech Republic jsou: 

• evidováni v seznamu rozhodčích, který je zveřejněn na stránkách 
www.dogdancingclubcr.cz 

• delegováni na jednotlivé akce  

• proškolováni 

• kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti 

• řešeni při případných přestupcích, týkajících se výkonu funkce, a to až po odvolání 
z funkce rozhodčího 

• rozhodčí, který bude posuzovat zkoušky v zahraničí musí být R3 
 
Rozhodčí v rámci své funkce: 

• musí mít oprávnění k posuzování dogdancingu v ČR 

• je zodpovědný za sportovní průběh a regulérnost soutěže a za dodržování všech 
pravidel zmiňovaných ve zkušebním řádu Dog Dancing Club Czech Republic 

• schvaluje praktické přípravy soutěže, např. způsobilost soutěžního prostoru 

• rozhoduje, zda je nevyhnutelné opakovat nebo ukončit sestavu vzhledem k 
technickým a jiným problémům 

• může tým diskvalifikovat v případě, že psovod nepostupuje v souladu s platnými 
pravidly Dog Dancing Club Czech Republic 

• rozhoduje v případě nejasností nebo incidentů, které nejsou řešeny platným 
zkušebním řádem 

• jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné 

• po skončení soutěže kontroluje správnost údajů v bodovacích kartách a 
výkonnostních knížkách a tyto údaje stvrzuje svým podpisem a razítkem 

• nesmí posuzovat psovody, kteří jsou členy jeho vlastní rodiny nebo psy patřící 
blízkým příbuzným, taktéž není dovoleno posuzovat psovody, kteří žijí s rozhodčím ve 
společné domácnosti a také psy, jichž je rozhodčí majitelem, popřípadě s nimi žije ve 
společné domácnosti 

• jsou povinni nosit na zkoušky čtečku 
 

3. ROZDĚLENÍ ROZHODČÍCH DDCCR 

- rozhodčí na postupové zkoušky 1. třídy (dále jen R1) 

- rozhodčí na postupové zkoušky 2. třídy (dále jen R2) 

- rozhodčí na postupové zkoušky 3. třídy (dále jen R3) 

- rozhodčí pro závody (dále jen RZ) 

 

3.1 Rozhodčí 1. třídy (R1) 

R1 rozhodčí DDCCR jsou rozhodčími s oprávněním posuzovat všechny postupové zkoušky 

1. stupně na území České republiky. 
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3.2 Rozhodčí 2. třídy (R2) 

R2 rozhodčí DDCCR jsou rozhodčími s oprávněním posuzovat všechny postupové zkoušky 

1. a 2. stupně na území České republiky. 

 

3.3 Rozhodčí 3. třídy (R3) 

R3 rozhodčí DDCCR jsou rozhodčími s oprávněním posuzovat všechny postupové zkoušky 

1., 2. a 3. stupně. 

 

3.4 Rozhodčí pro závody (RZ)  

RZ rozhodčí DDCCR jsou rozhodčími s oprávněním posuzovat všechny závody. 

 

4. JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH 
Dosažený stupeň a úroveň výcviku psů v dogdancingu posuzují a potvrzují rozhodčí. 
Rozhodčí jsou důležitými činiteli při posuzování a musí proto mít nejen potřebné odborné 
znalosti a přehled, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Jsou povinni dbát usnesení, 
pokynů a řádů Dog Dancing Clubu Czech Republic. Při posuzování se musí řídit platnými 
zkušebními řády a metodikou posuzování. Školení rozhodčích jsou pořádána dle potřeby. 
 
4.1 Podmínky získání licence 
Adept na rozhodčího musí splňovat tyto podmínky: 

• minimální věková hranice 21 let 

• řádné členství v Dog Dancing Clubu Czech Republic  

• zdravotní i psychická způsobilost 

• schopnost posuzovat v českém jazyce 

• absolvovat úvodní školení pro adepta na rozhodčího RZ, R1, R2 a R3, jehož cena je 
500Kč a musí být uhrazena v řádném termínu dle propozic na klubový účet 

• RZ – zúčastnit se tří oficiálních závodů pořádaných DDCCR (aspoň jednou v každé 
divizi) a mít splněný titul MoD1 s vlastním psem 

• R1 – splněný titul MoD1 s vlastním psem 

• R2 – licenci R1 a dvě zkoušky 2.stupně na výborně s vlastním psem 

• R3 – licenci R2 a jednu zkoušku 3.stupně na výborně s vlastním psem 
 
4.2 Rozhodčí RZ  
Zájemce, který absolvuje školení na závody, musí být přítomen jako přísedící rozhodčí (jako 
4. rozhodčí) minimálně při 50-ti sestavách na oficiálních závodech DDCCR. Rozhodčí musí 
odhospitovat minimálně 20 sestav z každé divize. Počet těchto sestav musí být složen 
alespoň ze dvou různých akcí pořádaných pod DDCCR, přičemž na jedné akci může 
přísedět u maximálně 20-ti sestav. Adept musí přísedět u minimálně dvou rozhodčí. Předem 
se musí domluvit s rozhodčím, u kterého bude přisedět a s pořadatelem akce. Tento rozhodčí 
pak podá zprávu výboru DDCCR o kvalitě jeho posuzování. K tomuto účelu slouží Protokol o 
absolvované hospitaci. Po absolvování 50-ti sestav se může adept přihlásit na teoretické a 
praktické přezkoušení. Po úspěšném přezkoušení mu bude udělen RZ – rozhodčí pro 
posuzování závodů. 
 
4.3 Rozhodčí R1  
Zájemce, který absolvuje školení na rozhodčího 1. stupně musí být přítomen jako přísedící 
rozhodčí minimálně při 50-ti sestavách 1. stupně na oficiálních zkouškách DDCCR. Rozhodčí 
musí odhospitovat minimálně 10 sestav z každé divize. Počet těchto zkoušek musí být 
složen alespoň ze tří různých akcí pořádaných pod DDCCR, přičemž na jedné akci může 
přísedět u maximálně 20-ti zkoušek. Adept musí přísedět u minimálně tří rozhodčích R3. 
Předem se musí domluvit s rozhodčím, u kterého bude přisedět a s pořadatelem akce. Tento 
rozhodčí pak podá zprávu výboru DDCCR o kvalitě jeho posuzování. K tomuto účelu slouží 
Protokol o absolvované hospitaci. Po absolvování 50-ti zkoušek se může adept přihlásit na 
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teoretické a praktické přezkoušení. Na základě úspěšného přezkoušení mu bude udělen R1 
– rozhodčí pro posuzování zkoušek 1. stupně. 
 
4.4 Rozhodčí R2  
Zájemce, který absolvuje školení na rozhodčího 2. stupně musí mít odposuzováno minimálně 
50 zkoušek 1. stupně (zkoušky musí být z každé divize, MD, HtM, F, DwD, kdy minimální 
počet na jednu divizi je 5 zkoušek) a být přítomen jako přísedící rozhodčí při minimálně 30-ti 
sestavách 2. stupně na oficiálních zkouškách DDCCR. Rozhodčí musí odhospitovat 
minimálně 5 sestav z každé divize. Počet těchto zkoušek musí být složen alespoň ze dvou 
různých akcí pořádaných pod DDCCR, přičemž na jedné akci může přísedět u maximálně 
20-ti zkoušek. Rozhodčí může půlku přísezení absolvovat ještě před absolvováním školení. 
Adept musí přísedět u minimálně dvou rozhodčích R3. Předem se musí domluvit 
s rozhodčím, u kterého bude přisedět a s pořadatelem akce. Tento rozhodčí pak podá zprávu 
výboru DDCCR o kvalitě jeho posuzování. K tomuto účelu slouží Protokol o absolvované 
hospitaci. Po absolvování 30-ti zkoušek se může adept přihlásit na teoretické a praktické 
přezkoušení. Na základě úspěšného přezkoušení mu bude udělen R2 – rozhodčí pro 
posuzování zkoušek 2. stupně. 
 
4.5 Rozhodčí R3  
Zájemce, který absolvuje školení na rozhodčího 3. stupně musí mít odposuzováno minimálně 
50 zkoušek 2. stupně (zkoušky musí být z každé divize, MD, HtM, F, DwD, kdy minimální 
počet na jednu divizi je 5 zkoušek) a být přítomen jako přísedící rozhodčí minimálně při 10-ti 
sestavách 3. stupně na oficiálních zkouškách DDCCR. Rozhodčí musí odhospitovat 
minimálně 2 sestavy z každé divize. Počet těchto zkoušek musí být složen alespoň ze dvou 
různých akcí pořádaných pod DDCCR. Rozhodčí může půlku přísezení absolvovat ještě 
před absolvováním školení. Adept musí přísedět u minimálně dvou rozhodčích R3. Předem 
se musí domluvit s rozhodčím, u kterého bude přisedět a s pořadatelem akce. Tento rozhodčí 
pak podá zprávu výboru DDCCR o kvalitě jeho posuzování. K tomuto účelu slouží Protokol o 
absolvované hospitaci. Po absolvování 10-ti zkoušek se může adept přihlásit na teoretické a 
praktické přezkoušení. Na základě úspěšného přezkoušení mu bude udělen R3 – rozhodčí 
pro posuzování zkoušek 3. stupně. 
 
5. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
5.1 Přihláška ke školení rozhodčích 
Přihláška je podávána na předepsaném formuláři. Kandidát musí splňovat podmínky 
uvedené v bodě 4. Tento formulář zasílá adept výboru Dog Dancing Club Czech Republic. 
Výbor tyto žádosti shromažďuje, projednává a dle potřeby Klubu realizuje. 
 
5.2 Organizace školení 

a) Školení organizuje výbor Dog Dancing Club Czech Republic ve spolupráci s komisí 
rozhodčích, který za tímto účelem ustavuje zkušební komisi složenou z členů výboru 
nebo rozhodčích Dog Dancing Club Czech Republic. Tuto komisi schvaluje výbor 
Dog Dancing Club Czech Republic s právem provedení případných změn. 

b) Školení a následná přezkoušení pořádané Dog Dancing Club Czech Republic jsou 
povinná. Adepti jsou předem seznámeni s rozsahem otázek a průběhem zkoušek. 
Termín a místo konání musí být sděleno adeptům s dostatečným časovým 
předstihem, a to nejméně 1 měsíc před konáním akce. 

 
5.3 Povinné hospitace 
Hospitace adepta na rozhodčí pro závody a zkoušky probíhají na oficiálních akcích DDCCR 
po dohodě s pořadatelem akce a delegovanou rozhodčí. Pořadatel ani delegovaná rozhodčí 
nemají povinnost hospitaci umožnit, ale DDCCR spoléhá na jejich porozumění a dobrou vůli. 
Pravidla hospitace: 

- adept na rozhodčí se předem domluví s delegovanou rozhodčí na možné hospitaci 
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- adept rozhodčího na zkoušky DDCCR, se může zúčastnit hospitace pouze dle žádané 

licence 

- po skončení hospitace má delegovaná rozhodčí povinnost vyplnit protokol o absolvované 

hospitaci, který adept na rozhodčí předloží ve dvojím provedení (formulář je ke stažení na 

www.dogdancingclubcr.cz), jedno provedení je pro adepta a druhé pro klub DDCCR 

- protokol o hospitaci adepta předá do jednoho týdne delegovaná rozhodčí komisi rozhodčích 

- lhůta pro splnění hospitací pro adepty R1, R2 a R3 je 1 rok, pro adepty RZ 2 je lhůta 2 roky 

 
5.4 Obsah přezkoušení rozhodčího 
Závěrečné zkoušky organizuje výbor DDCCR ve spolupráci s komisí rozhodčích a jsou 

vyhlašovány min. 1 měsíc před konáním. Zkušební komise je složena ze zástupců komise 

rozhodčích, zástupců výboru DDCCR. Zkoušky sestávají z teoretické a praktické části.  

a) Teoretická část – test zahrnující otázky z oblasti: z celého obsahu zkušebního řádu 
Dog Dancing Club Czech Republic 

b) Praktické posuzování – ucelené posouzení sestav dle zkušebního řádu 
 
5.5 Jmenování rozhodčích 
Jmenování rozhodčích po úspěšně provedených zkouškách provádí výbor Dog Dancing 
Club Czech Republic ve spolupráci s komisí rozhodčích. Platnost kvalifikace rozhodčího se 
při každém školení znovu obnovuje potvrzením o účasti do výkonnostního průkazu 
rozhodčího vydaného Dog Dancing Clubem Czech Republic.  
 
6. ČINNOST ROZHODČÍ DDCCR 

6.1 Vystupování rozhodčí DDCCR 

Rozhodčí je vždy povinna vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti závodu a zkoušek i 

vážnosti a důležitosti osoby rozhodčí. Delegovaná rozhodčí je osobou odpovědnou za 

úroveň a garantem regulérnosti celého závodu nebo zkoušek. Je nepřípustné, aby se 

delegovaná rozhodčí v době závodu nebo zkoušek věnovala činnosti, která by mohla narušit 

regulérnost či průběh závodu nebo zkoušek. Rozhodčí může posuzovat pouze takové 

závody a zkoušky, na které byla delegována.  

 

6.2 Delegace rozhodčích DDCCR 

Rozhodčího pro závody a zkoušky DDCCR deleguje výbor DDCCR, ale je přípustné uvést i 

konkrétní požadavek. 

 

6.3 Posuzování 

Před začátkem závodu nebo zkoušek je rozhodčí povinna posoudit regulérnost závodu nebo 

zkoušek jako celku, posoudit regulérnost terénu, prostředí atd. a zkontrolovat všem 

účastníkům čip/tetování – čtečku jsou rozhodčí povinny vozit s sebou. Dále je povinností 

rozhodčí poučit pomocníky, aby všechny zkoušky byly řádně natočeny a byl dodržen časový 

limit pro danou zkoušku. V průběhu posuzování by měla rozhodčí přistupovat ke každému 

týmu shodně a posuzovat všechny stejně přísně. Všechna rozhodnutí rozhodčího na závodu 

nebo zkoušek, na který byla delegována, jsou nenapadnutelná. Jen a pouze rozhodčí má 

právo své rozhodnutí opravit, a to nejdéle hodinu po oficiálním ukončení akce. Rozhodčí má 

právo překontrolovat výsledkové listiny. 

 
6.4 Minimální posuzování 

Nezbytnou podmínkou trvání licence rozhodčí R1, R2 a R3 je posouzení minimálně pěti 

zkoušek každé divize za kalendářní rok. U licence RZ je podmínkou posouzení minimálně 

http://www.dogdancingclubcr.cz/
http://www.dogdancingclubcr.cz/
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jedné sestavy z každé divize na oficiálním závodu DDCCR v průběhu dvou kalendářních let. 

Platnosti licencí RZ a R1, R2 a R3 jsou na sobě nezávislé. 

Pokud není tato podmínka splněna, rozhodčímu je licence automaticky odebrána. Rozhodčí, 

který přišel o licenci, musí znovu absolvovat podmínky pro získání licence rozhodčí. V 

závažných případech může rozhodčí požádat výbor DDCCR o pozastavení platnosti licence 

rozhodčí. V době pozastavení licence není rozhodčí povinen splnit minimální roční rozsah 

posuzování. Maximální možná doba jednoho pozastavení platnosti licence je 2 roky. 

 

 

7. ŠKOLENÍ/PŘEZKOUŠENÍ/SCHŮZKY ROZHODČÍCH 

Výbor DDCCR ve spolupráci s komisí rozhodčích svolává školení, přezkoušení či schůzky 

rozhodčích minimálně jednou ročně. Komise rozhodčích DDCCR může navrhnout výboru 

DDCCR o svolání povinného školení rozhodčích, pokud to bude situace vyžadovat. Neúčast 

rozhodčí na takovém školení je považována za vážný přestupek, pokud není akceptovatelně 

omluvená. Na všechna školení, přezkoušení a schůzky je rozhodčí povinen nosit s sebou 

výkonnostní průkaz rozhodčího. 

 

8. ÚČAST NA ŠKOLENÍ/PŘEZKOUŠENÍ/SCHŮZCE ROZHODČÍCH 

8.1 Schůzka rozhodčích 

a) rozhodčí se může ze schůzky rozhodčích omluvit z vážných důvodů pouze 1x ročně 

b) neomluvená neúčast na schůzce rozhodčích má za následek nedelegování rozhodčího na 

akce v příslušném roce a odebrání již vydaných delegací 

 

8.2 Školení a přezkoušení  

a) jsou pro rozhodčí povinná 

b) pakliže se rozhodčí ze školení/přezkoušení z vážných důvodů omluví, bude mu 

pozastavena licence do dalšího přezkoušení, které bude vypsáno v nejbližším možném 

termínu 

c) neomluvená neúčast na školení/přezkoušení vede k odebrání licence rozhodčího 

d) pakliže rozhodčí na přezkoušení neuspěje, bude mu odebrána licence rozhodčího 

 

Omluva ze schůzek/školení/přezkoušení musí proběhnout písemně celé komisi na emaily 

uvedené na webu DDCCR.  

V případě, že by rozhodčí chtěl i nadále zastávat funkci rozhodčího, musí opakovaně splnit 
podmínky uvedené v bodě 4.  
 
9. ODEBRÁNÍ LICENCE ROZHODČÍ 

O odebrání licence rozhodčí DDCCR rozhodne výbor DDCCR na základě doporučení 

komise rozhodčích nebo po ukončení členství rozhodčí v DDCCR. Pokud je rozhodčímu 

odebrána licence R2 nebo R3, je povinen znovu absolvovat podmínky pro opětovné získání 

licence. 

K tomuto kroku výbor Dog Dancing Club Czech Republic přistupuje v následujících 
případech: 

• na základě doporučení komise rozhodčích Dog Dancing Club Czech Republic (např. 
za neomluvenou neúčast na soutěži, které se jako posuzovatel měl účastnit, za 
nedodržování pravidel posuzování nebo zkušebního řádu), 

• na žádost samotného posuzovatele, kterého se odebrání nebo pozastavení licence 
týká 

• automaticky ukončením členství v Dog Dancing Club Czech Republic 
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• za neomluvenou neúčast na školení/přezkoušení rozhodčích 

• pakliže rozhodčí neuspěje na přezkoušení 

• hrubý přestupek vůči stanovám, řádům či z morálních důvodů – za hrubý přestupek 
se považuje povolení startu bez VK, posuzování bez delegace, nedostavení se na 
akci bez předchozí omluvy, nesportovní chování vůči účastníkům zkoušek, druhému 
rozhodčímu nebo tolerování hrubého chování ke psu, vpuštění na zkoušku/závod psa 
bez úplné kontroly identifikace nebo s nečitelným čipem/tetováním 

 

10. KOMISE ROZHODČÍCH 

Základním úkolem tříčlenné komise je koordinovat činnost rozhodčích DDCCR a zajišťovat 

jejich odbornou způsobilost a odborný růst. Komisi rozhodčích jmenuje výbor DDCCR. 

Komise rozhodčích volí ze svých řad předsedu. Komise zajišťuje semináře a školení 

rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, prověřování způsobilosti rozhodčích a vede veškerou 

agendu s tím související. Spolupracuje s výborem DDCCR při řešení sporů týkajících se 

činnosti rozhodčích, může přijímat a zpracovávat podněty ke zlepšení práce rozhodčích, 

sjednocuje činnost rozhodčích. 

  
11. SEZNAM ROZHODČÍCH 

Výbor DDCCR má povinnost průběžně zveřejňovat aktualizovaný seznam rozhodčích. V 

tomto seznamu bude zveřejňován kromě jmen a příjmení rozhodčích také kontakt na ně, 

charakteristicky e-mailová adresa a telefonní číslo a dále obec, ve které rozhodčí bydlí. 


