Statut rozhodčího rybolovné techniky
1.

Rozhodčí je sportovně technický pracovník, který rozhoduje, řídí, měří, boduje apod.
v soutěžích rybolovné techniky. Ovládá a uplatňuje mezinárodní závodní a soutěžní řády
a ostatní sportovně technické předpisy RT.

2.

Funkci rozhodčího může vykonávat osoba fyzicky a psychicky zdatná, starší 18 let, s horní
věkovou hranicí stanovenou na 70 let. Další setrvání ve funkci rozhodčího bude
posuzováno na základě individuálních dispozic.

3.

Za celkovou činnost rozhodčích, jejich proškolování a zvyšování kvalifikačních tříd
odpovídá KR při ORT (Řád ORT, odst. 8.). Vedou evidenci kvalifikovaných rozhodčích,
zajišťují jejich delegování na jednotlivé sportovní akce pořádané ORT a řeší písemné
protesty a stížnosti na jejich výkony a chování.

4.

Práce rozhodčích je sledována pomocí „Zprávy hlavního rozhodčího“, kterou zasílá hlavní
rozhodčí po ukončení každého závodu na oddělení sportu a tam jsou následně dále
zpracovávány a kontrolovány.

5.

Hlavní rozhodčí, vedle funkce rozhodčího přebírá odpovědnost za práci ostatních
rozhodčích, organizuje je, stává se členem JURY, kontroluje technické zajištění akcí,
svým podpisem schvaluje výsledkové listiny, vyplňuje zprávu hlavního rozhodčího. Během
jedné sportovní sezony je hlavní rozhodčí většinou delegován do více soutěží.

6.

Rozhodčí, kteří řádně neplní své povinnosti, jsou navrhováni členy KR na vyřazení
z evidence. Vyřazeni z evidence budou i ti rozhodčí, kteří se po dobu 3 let nezúčastní
ani jednoho závodu, na který byli nominováni.

7.

Na školení a zkoušky rozhodčích (probíhají na jaře) se mohou hlásit zájemci v průběhu
celého roku na oddělení sportu. Ti, kteří mají nárok na zvýšení třídy, budou pozvání KR
popř. se můžou sami přihlásit..

8.

ROZHODČÍ III. TŘÍDY
Podmínkou pro získání této třídy je dovršení 18 let a proškolení rozhodčím I. třídy, který
zašle na oddělení sportu zprávu o proškolení nového rozhodčího. Na základě této zprávy,
bude rozhodčímu zaslán formulář na jehož základě bude rozhodčímu vystaven průkaz a
bude zaevidován do databáze kvalifikovaných rozhodčích.

9.

ROZHODČÍ II. TŘÍDY
Rozhodčí III. třídy, který chce získat II. kvalifikační třídu, musí v průběhu 3 let absolvovat
nejméně 6 závodů, na které bude delegován. Tím dovrší i podmíněného věku 21 let a je
pozván na školení ukončeného písemným zkušebním testem.

10. ROZHODČÍ I. TŘÍDY
Rozhodčí II. třídy, který chce získat I. kvalifikační třídu, musí v období 3 let od získání
II. kvalifikační třídy absolvovat nejméně 6 závodů, na které bude delegován.

Tím dosáhne i podmíněného věku 24 let a je pozván na školení, které je ukončeno
písemným zkušebním testem.
11. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
Mezinárodním rozhodčím se může stát rozhodčí I. třídy, kterého navrhne KR a tento
návrh předloží ke schválení na mezinárodní federaci ICSF. Podmínkou je znalost jednoho
světového jazyka.
12. REPREZENTANTI A STÁTNÍ TRENÉŘI:
Reprezentantům, státním trenérům a jejich asistentům je po dovršení 18 let umožněno
získat III. kvalifikační třídu bez zkoušky, po podání žádosti KR, která žádost schválí.
II. kvalifikační třídu mohou získat po absolvování školení ukončeného písemným
zkušebním testem bez podmínek účasti na 6 závodech v průběhu 3 let.
I. kvalifikační třídu mohou získat po absolvování školení ukončeného písemným
zkušebním testem bez podmínek účasti na 6 závodech v průběhu 3 let.
Pro získání mezinárodní kvalifikační třídy již platí stejné podmínky jako pro ostatní.

