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ÚVOD 

Český bridžový svaz jako zastřešující organizace bridže v České republice by měl dohlížet na to, 

aby personální zabezpečení chodu svazu bylo dostatečné a dostatečně kvalifikované. Z toho důvodu 

pořádá Český bridžový svaz pravidelná školení, a to školení trenérů a školení rozhodčích. Jiná školení 

není pro účely správného fungování Českého bridžového svazu a pro zabezpečení účelu Českého 

bridžového svazu jako spolku nutné pořádat. 

1. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 

Český bridžový svaz v minulosti přijal systém trenérských tříd ČBS. Systém trenérských tříd, který 

rovněž obsahuje informace o školení trenérů a koncepci jejich vzdělávání, je přílohou tohoto 

dokumentu. Školení trenérů zajišťují zejména šéftrenérové reprezentací ve spolupráci s výborem ČBS. 

2. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 

Český bridžový svaz si je vědom toho, že do budoucna bude nutné dále vzdělávat rozhodčí zejména 

pro řízení národních soutěží (MČR, Velké ceny), a to jak ve věci jejich kvality, tak jejich počtu. Řízení 

mezinárodních soutěží záleží na individuálních schopnostech a dovednostech každého rozhodčího. 

Český bridžový svaz však samozřejmě podpoří české rozhodčí v případě, že se budou chtít účastnit 

zahraničních školení a budou usilovat o rozhodování mezinárodních soutěží, jelikož takoví rozhodčí 

budou dále šířit jméno českého bridže ve světě. 

V současné chvíli má Český bridžový svaz 3 rozhodčí s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi pro řízení 

národních soutěží. Český bridžový svaz plánuje v roce 2022 uspořádat školení rozhodčích (datum 

zatím známo není a bude zveřejněno dle aktuální situace), přičemž školení rozhodčích v roce 2021 se 

neuskutečnilo z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Bohužel ze stejných důvodu byl rovněž 

zrušen seminář rozhodčích, který měla pořádat Evropská bridžová federace a měl se konat 

v Maďarsku. Pro potřeby Českého bridžového svazu je cílem mít 2 třídy rozhodčích, a to:  

I. rozhodcovská třída - cílem studia I. rozhodcovské třídy je příprava rozhodčích, kteří jsou schopni 

rozhodovat turnaje na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni, v souladu s mezinárodními pravidly 

soutěžního bridže. Současně se podílí na výchově a vzdělávání jiných rozhodčích. Pro získání této 

třídy jsou nutné hráčské zkušenosti na národní úrovni a praxe s rozhodováním národních turnajů pod 

dohledem rozhodčího I. třídy. Rozhodčí I. rozhodcovské třídy rovněž mají nárok za řízení národních 

soutěží obdržet finanční odměnu. Spolupráce s Českým bridžovým svazem je na základě dohody 

o provedení práce, případně na základě živnostenského oprávnění.  

Podmínky k získání I. rozhodcovské třídy:  

a) Žadatel je členem ČBS; 

b) Platný certifikát II. Rozhodcovské třídy; 

c) Praxe s rozhodováním národních turnajů pod dohledem rozhodčího I. třídy; 

d) Dokonalá znalost pravidel soutěžního bridže;  

e) Komunikační znalost anglického jazyka; 

f) Doporučení rozhodčího I. třídy. 
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Platnost certifikátu: Aktuální sezona a následujících 9 sezón. 

II. rozhodcovská třída - cílem studia II. rozhodcovské třídy je příprava rozhodčích, kteří jsou schopni 

rozhodovat turnaje na regionální úrovni (zejména klubové turnaje, menší oblastní turnaje), v souladu 

s mezinárodními pravidly soutěžního bridže. Pro získání této třídy jsou nutné pokročilé hráčské 

zkušenosti a absolvování školení rozhodčích. 

Podmínky k získání I. rozhodcovské třídy:  

a) Žadatel je členem ČBS; 

b) Absolvování základního kurzu rozhodčích včetně závěrečného testu; 

c) Schopnost orientovat se v pravidlech soutěžního bridže, základní znalost těchto pravidel. 

Platnost certifikátu: Aktuální sezona a následující 4 sezóny. 

 

Příloha:  1) Koncepce školení trenérů 

 

Odsouhlaseno Výborem ČBS dne 14.11.2021 

 

 

         


