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1. Úvod
Tato směrnice stanovuje podmínky a pravidla pro udělování kvalifikace lektora a zkušebního
komisaře pro rozhodčí sportovní střelby v rámci AVZO TSČ ČR z. s. Lektorem a zkušebním
komisařem dle této směrnice může být pouze člen AVZO TSČ ČR z. s.

2. Lektor pro rozhodčí sportovní střelby
2.1 Základní popis
Lektor pro rozhodčí sportovní střelby (dále jen lektor) je jmenovaným funkcionářem, jehož úkolem
je vést školení rozhodčích sportovní střelby v odbornosti, ve které je kvalifikován. Lektor vyučuje
pravidla sportovní střelby, nauku o zbraních a související legislativu v rozsahu potřebném pro získání
licence rozhodčího v příslušném kvalifikačním stupni.

2.2 Odbornost
Lektor může být kvalifikován v těchto odbornostech:
- puškové disciplíny
- pistolové disciplíny
- brokové disciplíny

2.3 Odpovědnost
Lektor odpovídá za kvalitu školení, zejména za to, že jím předávané informace a výukové materiály
jsou aktuální, správné, srozumitelné a účelné. Lektor je povinen se ve svých odbornostech trvale
vzdělávat.

2.4 Získání kvalifikace
Kvalifikaci lektora uděluje Rada střelectví (dále jen RS) na základě doporučení alespoň jednoho
z těchto funkcionářů:
- předsedy pobočného spolku AVZO, jehož je žadatel členem
- místně příslušného krajského koordinátora
- člena RS.
Doporučení se předává předsedovi RS v písemné nebo elektronické podobě.
Žadatel předá předsedovi RS vlastní žádost o udělení kvalifikace lektora. Žádost musí obsahovat
podrobné informace o žadateli, zejména popis jeho zkušeností v oboru a všechny relevantní
informace, které můžou mít vliv na rozhodnutí RS o udělení kvalifikace lektora.
Žadatel o kvalifikaci lektora musí být držitelem licence rozhodčího AVZO.
RS projedná žádost v termínu 60 dnů od doručení žádosti a doporučení. RS může termín
v odůvodněných případech prodloužit. RS si může vyžádat další relevantní informace a může vyzvat
žadatele k prokázání znalostí a dalších kvalit při ústním pohovoru nebo zkoušce.

2.5 Zánik kvalifikace
Kvalifikace lektora zaniká:
a) pokud je držitel dlouhodobě neschopen vykonávat funkci lektora
b) pokud se držitel nevzdělává a neudržuje své znalosti v oboru aktuální
c) pokud držitel vykonává funkci nezodpovědně, nekvalitně, nebo v rozporu s dobrými mravy
d) pokud držitel pozbyde licenci rozhodčího
e) zánikem členství v AVZO
f) na vlastní žádost
g) úmrtím držitele.
O zániku kvalifikace lektora podle bodu a), b), c) rozhoduje RS.

3. Zkušební komisař pro rozhodčí sportovní střelby
3.1 Základní popis
Zkušební komisař pro rozhodčí sportovní střelby (dále jen zkušební komisař) je jmenovaným
funkcionářem, jehož úkolem je vést zkoušky rozhodčích sportovní střelby a udělovat kvalifikace
rozhodčích.

3.2 Odpovědnost
Zkušební komisař odpovídá za to, že se řídí aktuálními pravidly sportovní střelby, používá aktuální
verze zkušebních testů a vykonává svou funkci spravedlivě, zodpovědně a nestranně. Zkušební
komisař je povinen se trvale vzdělávat v oboru sportovní střelby a příslušných pravidel a předpisů.

3.3 Získání kvalifikace
Kvalifikaci zkušebního komisaře uděluje Rada střelectví (dále jen RS) na základě doporučení alespoň
jednoho člena RS. RS na svou odpovědnost osloví vhodného kandidáta z řad lektorů a v případě, že
kandidát má zájem o funkci zkušebního komisaře, RS po pečlivém a zodpovědném vyhodnocení
všech dostupných informací, referencí a prokazatelných kvalit kandidáta rozhodne o udělení
kvalifikace zkušebního komisaře. RS si může kandidáta pozvat k ústnímu pohovoru.
Kandidát musí být držitelem licence rozhodčího AVZO TSČ ČR v kvalifikaci „A“.

3.4 Zánik kvalifikace
Kvalifikace zkušebního komisaře zaniká:
a) pokud je držitel dlouhodobě neschopen vykonávat funkci zkušebního komisaře
b) pokud se držitel nevzdělává a neudržuje své znalosti v oboru aktuální
c) pokud držitel vykonává funkci nezodpovědně, nekvalitně, nebo v rozporu s dobrými mravy
d) pokud držitel pozbyde licenci rozhodčího nebo kvalifikaci lektora
e) zánikem členství v AVZO
f) na vlastní žádost
g) úmrtím držitele.
O zániku kvalifikace zkušebního komisaře podle bodu a), b), c) rozhoduje RS.

4. Evidence
Předseda RS vede úplnou, kompletní a správnou evidenci lektorů a zkušebních komisařů. Evidence
se zveřejňuje na webu AVZO a je k dispozici na vyžádání v elektronické podobě.

5. Přechodná ustanovení
Do 14 dnů po schválení této směrnice vydá RS seznam lektorů a zkušebních komisařů, jejichž
kvalifikace považuje za aktuálně uznatelné a platné. Ode dne zveřejnění tohoto seznamu na
webových stránkách www.avzo-cr.cz může ve lhůtě 30 dnů kterýkoliv člen AVZO vznést námitku,
že v tomto seznamu není správně uveden, ačkoliv dle svého přesvědčení uveden být má, nebo že
v tomto seznamu je uveden, ale o tuto funkci nestojí případně má za to, že je v seznamu uveden
omylem či nesprávně. RS se bude každou připomínkou zabývat a ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení
vyrozumí dotyčného člena o výsledku. Po uplynutí všech lhůt (nejpozději do 60 dnů od zveřejnění
seznamu) RS vydá konečný seznam platných kvalifikací lektorů a zkušebních komisařů.

