SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROZHODČÍCH PP A DPP
1. Kvalifikace rozhodčích
1.1. Rozhodčí jsou na základě účasti na školeních klasifikování následovně:
• Rozhodčí III. třídy
• Rozhodčí II. třídy
• Rozhodčí I. třídy
• Mezinárodní rozhodčí
1.2. Rozhodčí PP a DPP musí být členy SPČR.
2. Podmínky pro udělení kvalifikace rozhodčí
2.1. Minimální věk pro dosažení kvalifikace III. třídy je 15 let.
2.2. Minimální věk pro dosažení kvalifikace II. třídy je 18 let.
3. Evidence rozhodčích
3.1. Evidenci rozhodčích provádí osoba pověřená sportovní komisí PP, DPP.
3.2. Jedenkrát ročně ke dnu 31. 12. je provedena oprava evidence. V průběhu ledna je vydán
kompletní seznam rozhodčích, který je rozeslán do jednotlivých klubů a zveřejněn na
www.svazpotapecu.cz.
4. Školení a doškolování
4.1. Organizace školení rozhodčích III. třídy mohou provádět jednotlivé kluby prostřednictvím
pověřených lektorů.
4.2. Školení a doškolení rozhodčích I. a II. třídy je v kompetenci subkomise PP SK SPČR.
4.3. Školení mezinárodních rozhodčích se řídí předpisy CMAS.
5. Podmínky pro udržení a zvyšování kvalifikačních tříd
5.1. Při neúčasti na závodech nebo doškolování v průběhu tří (3) let je rozhodčí označen za
neaktivního.
5.2. Neaktivní rozhodčí pro obnovení své činnosti musí absolvovat doškolovací seminář, aby mohl být
prokazatelně seznámen se všemi změnami v pravidlech za dobu své neaktivity.
5.3. Neaktivní rozhodčí jsou evidováni dva (2) roky. Po uplynutí této lhůty budou k 31. 12. vyřazeni
z evidence bez možnosti obnovení původní kvalifikace.
5.4. Pro zvýšení kvalifikační třídy je nutná účast na nejméně deseti (10) závodech.
5.5. Vyšší třída může být udělena minimálně po dvou (2) letech praxe (od posledního zvýšení
kvalifikační třídy).
6. Delegování rozhodčích na závody
6.1. Pozici hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. V případě soutěže dotované SPČR může
osobu hlavního rozhodčího delegovat subkomise rozhodčích. Pořadatel je povinen toto
rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího (Soutěžní
řád PP a DPP bod 11.1.1).
6.2. Sbor rozhodčích vybírá pořadatel závodu dle vydaného seznamu rozhodčích. Pořadatel může
konzultovat vybrané rozhodčí s hlavním rozhodčím. Pořadatel dbá, aby byli na závod vybíráni
pouze kvalifikovaní rozhodčí.
6.3. Pro prestižní soutěže celorepublikového charakteru (M ČR, Finále ligy mládeže) je doporučeno
vybírat rozhodčí od 18 let věku a rozhodčí s vyšší kvalifikací.
7. Hodnocení rozhodčích na závodech
7.1. Každý hlavní rozhodčí zašle po ukončení závodu osobě pověřené evidencí rozhodčích zprávu
hlavního rozhodčího, ve které zhodnotí práci zúčastněných rozhodčích, pořadatele, popř.
navrhne vylepšení soutěže, pravidel, soutěžního a hracích řádů.
7.2. Každý hlavní rozhodčí zašle po ukončení závodu zprávu HR a seznam zúčastněných rozhodčích na
rozhodcipp@gmail.com.
8. Různé
8.1. Rozhodčí, kteří se zúčastňují závodů a nemají žádnou kvalifikaci, jsou označení v seznamu
rozhodčích IV. třídou. Tito rozhodčí nebudou evidováni.
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