ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 7/18
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 21. 7. 2016

ZÁSADY PRO ZÍSKÁVÁNÍ KVALIFIKACE ROZHODČÍHO
1. Přihlášku ke zkouškám na rozhodčího výkonu záchranných psů může podat každý člen SZBK ČR,
z.s., který splňuje dále uvedené podmínky:
• má udělenu I. výkonnostní třídu SZBK ČR, z.s.,,
• přihláška je doporučena vedením brigády, jejímž je adept na rozhodčího členem,
• nemá záznam v rejstříku trestů.
2. Přihláška projednaná vedením brigády je vedoucím brigády předána prezidiu SZBK ČR, z.s.,,
které je shromáždí do minimálního počtu tří.
3. Prezidium po vyslovení souhlasu s jednotlivými přihláškami stanoví zkušební komisi z řad
mezinárodních rozhodčích a členů VK SZBK ČR, z.s., popř. z řad národních rozhodčích SZBK ČR,
z.s..
4. Prezidium uveřejní termín konání zkoušek v celoročním plánu akcí SZBK ČR, z.s. a přihlášky
předá výcvikáři SZBK ČR, z.s., který zajistí průběh všech částí zkoušek ve smyslu těchto zásad.
5. Zkoušky rozhodčích se skládají z části teoretické a praktické.. Teoretická část zkoušky je plněna
vypracováním testu a ústním přezkoušením před stanovenou komisí. Hlavní částí zkoušky je část
praktická, která spočívá v praktickém posouzení nejméně tří kompletních disciplín a následném
zdůvodnění zadaného hodnocení.
6. Na závěr akce je adeptům oznámen výsledek zkoušek. Podle dosažených výsledků je adeptům
stanoven počet hospitací, kterých bude minimálně šest a to v rozsahu sutinových, terénních,
vodních a lavinových zkoušek. Při nesplnění některé části zkoušek se musí adept podrobit
opakované zkoušce v jiném termínu a v plném rozsahu zkoušky. Hospitační průkazy budou
úspěšným adeptům předány předsedou komise při vyhodnocení zkoušek.
7. Po splnění všech výše uvedených podmínek se adept stává rozhodčím, zúčastní se pravidelného
každoročního doškolení rozhodčích a od jeho absolvování může vykonávat tuto funkci.
8. Plnění funkce rozhodčího je vymezeno vždy do pravidelného ročního doškolení rozhodčích.
Rozhodčí, který se z jakéhokoli důvodu doškolení nezúčastní, není v následujícím období uveden
na seznamu rozhodčích a nemůže funkci rozhodčího vykonávat. Pokud se příštího doškolení
rozhodčích zúčastní, je opět do seznamu rozhodčích SZBK zařazen.
9. Rozhodčí, který se doškolení rozhodčích nezúčastní dvakrát po sobě, ztrácí kvalifikaci rozhodčího
a pro její opětovné získání se musí podrobit novým zkouškám v plném rozsahu.
10. Mezinárodní rozhodčí jsou pravidelně přezkušováni komisí IRO, národní rozhodčí podléhají
každoročnímu přezkoušení na školení nebo komisařem při zkouškové akci SZBK.
11. Odvolat z funkce rozhodčího může prezidium z několika důvodů:
• pro fyzickou nezpůsobilost nebo špatný zdravotní stav, který mu brání ve výkonu této funkce,
• pro pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin,
• pro hrubé porušení stanov SZBK ČR, z.s., ČMKU, IRO nebo FCI.
12. Právo výkonu funkce rozhodčího automaticky zaniká zároveň se zánikem členství v SZBK ČR,
z.s. Do funkce komisaře, který je oprávněn provádět kontroly rozhodčích na namátkou
vybíraných akcích, jmenuje prezidium z řad nejzkušenějších mezinárodních rozhodčích. Komisař
SZBK ČR, z.s. dohlíží na základě pověření výcvikářem SZBK ČR, z.s., nebo Prezídiem SZBK
ČR, z.s. na dodržování všech ustanovení ZŘ SZBK ČR na výcvikových akcí, které jsou pořádané
SZBK ČR, z.s..

Komisař SZBK ČR, z.s. nesmí zasahovat do průběhu akce a do kompetencí hlavního rozhodčího
akce. V případě hrubého porušení NZŘ SZBK ČR, z.s., které by ohrozilo bezpečnost účastníků,
nebo regulernost akce, musí neprodleně informovat výcvikáře SZBK ČR, z.s.. Po skončení akce
sepíše komisař SZBK ČR, z.s. písemné hodnocení akce, se kterým seznámí hlavního rozhodčího,
hlavního pořadatele akce a zprávu zašle výcvikáři SZBK ČR, z.s..

