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1. Úvod
Směrnice určuje a vymezuje povinnosti a práva rozhodčích sportovní střelby (dále jen rozhodčích).
Speciální povinnosti během soutěží však určují pravidla sportovní střelby a propozice dané soutěže.

2. Základní povinnosti rozhodčího
Rozhodčí je odborně vyškolený funkcionář určený k řízení soutěží ve sportovní střelbě k vytváření
stejných, optimálních podmínek pro účastníky (závodníky) na soutěžích všech úrovní.
Základní povinností každého rozhodčího je řízení průběhu soutěží, objektivní a nestranné hodnocení
výkonu všech účastníků soutěže podle platných předpisů a pravidel sportovní střelby.
Každý rozhodčí má pečovat o udržení své odborné úrovně a zvyšovat svoji odbornou připravenost po
stránce teoretické i praktické.
Pro výkon funkce musí být daný rozhodčí držitelem platné kvalifikace rozhodčího.

3. Základní práva rozhodčího
Rozhodčí s platnou kvalifikací je oprávněn řídit střelecké soutěže v rámci působnosti celého AVZO
TSČ ČR, případně dalších organizací na základě dohody, podle výše své kvalifikace na celém území
ČR.
Rozhodčí má právo ucházet se o vyšší stupeň kvalifikace a rozšíření specializace za předpokladu, že
splňuje požadavky této směrnice.

4. Posty rozhodčího
a) Hlavní rozhodčí
S konečnou platností rozhoduje v závodě o hodnotě kalibrovaného zásahu.
Spolupracuje s technickým delegátem. Pokud v soutěži technický delegát není ustaven, plní jeho
úkoly v souladu s platnými pravidly sportovní střelby.
b) Předseda hodnotící komise
Dohlíží na činnost rozhodčích určených k hodnocení výsledků. Zodpovídá za správnost výsledků.
c)

Rozhodčí na palebné čáře

Velí celé palebné čáře, dohlíží na bezpečnost a manipulaci se zbraněmi.
d) Rozhodčí
Plní úkoly zadané hlavním rozhodčím.

5. Kvalifikační stupně
Rada střelectví uděluje tři kvalifikační stupně – A, B, C. Školitel – zkušební komisař je jmenován
radou střelectví. Seznam zkušebních komisařů a rozhodčích všech kvalifikací je veřejně přístupný na
webových stránkách.
5.1 Kvalifikace „C“
Rozhodčí kvalifikace C je oprávněn rozhodovat ve funkcích HR, PHK a RS střelecké soutěže
zařazené do III. kategorie. Na vyšších soutěžích může být zařazen do sboru rozhodčích. Může
uznávat dosažení III. VT.
Žadatel o kvalifikaci „C“ musí splňovat:
• 18 let věku.
• Členství v některém z pobočných spolků AVZO TSČ ČR.
• Splnění písemného testu a ústní zkoušky.
5.2 Kvalifikace „B“
Je oprávněn rozhodovat ve funkcích HR, PHK a RS střelecké soutěže zařazené do II. a III. kategorie.
Na vyšších soutěžích může být zařazen do sboru rozhodčích. Může uznávat dosažení II. a III. VT.
Žadatel o kvalifikaci „B“ musí splňovat
• 18 let věku.
• Tříletou praxi jako rozhodčí kvalifikace „C“ nebo minimálně jednoletou praxi s účastí jako
rozhodčí na minimálně 10 soutěžích kategorie II. a na minimálně 2 mistrovských soutěžích
pořádaných za sledované období.
• Splnění písemného testu a ústní zkoušky.
5.3 Kvalifikace „A“
Je oprávněn rozhodovat soutěže všech kategorií v rámci působnosti AVZO TSČ ČR ve všech
funkcích. Může uznávat dosažení všech VT.
Žadatel o kvalifikaci „A“ musí splňovat
• 21 let věku.
• Tříletou praxi jako rozhodčí kvalifikace „B“ nebo minimálně jednoletou praxi s účastí jako
rozhodčí na minimálně 10 soutěžích kategorie II. a na minimálně 2 mistrovských soutěžích
pořádaných za sledované období.
• Splnění písemného testu a ústní zkoušky.
Na základě splnění výše uvedených podmínek, bude uchazeči o danou kvalifikaci udělena licence
rozhodčího příslušné kvalifikace. Tuto dosaženou licenci bude rozhodčí prokazovat průkazem, který
mu vydá Rada střelectví a bude uveden v seznamu rozhodčích zveřejněném na webových stránkách
AVZO.

6. Školení rozhodčích
Rada střelectví na základě požadavků vypisuje kurz školení rozhodčích. RS dá na vědomí přes
krajské koordinátory a webové stránky místo, datum, program a školitele – zkušebního komisaře.
Tuto informaci sdělí minimálně 3 týdny před konáním akce. Program školení bude uveden
v pozvánce.

7. Zkoušky
Test se skládá ze 70 otázek, čas na splnění je 45 minut, každá otázka má pouze jedno řešení
a je hodnocena za jeden bod.
Pro získání kvalifikace C je potřeba získat 45 bodů.
Pro zvýšení kvalifikace z C na B je potřeba získat 55 bodů.
Pro zvýšení kvalifikace z B na A je potřeba získat 65 bodů.
Ústní zkouška se skládá ze dvou obsáhlejších otázek.

8. Poplatky za udělení licence rozhodčího
•
•

100 Kč – poplatek za školení – vyhrazeno pro proplacení cestovních náhrad pro zkušebního
komisaře.
50 Kč – za vystavení průkazu.

9. Prolongace
Prolongace probíhá po jednom olympijském cyklu.

10. Evidence rozhodčích
Evidenci vede předseda RS. Seznam rozhodčích zveřejňuje na webových stránkách AVZO.

11. Ukončení platnosti licence
•
•
•
•

Vystoupením z AVZO.
Na vlastní žádost.
Při úmrtí.
Odebráním licence za hrubé porušování pravidel a poškozování soutěžících.

