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Komise rozhodčích 

ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU                                                    

SMĚRNICE KR 2010 PRO ČINNOST ROZHODČÍCH SPORTOVNÍ STŘELBY 

 

1.  ÚČEL SMĚRNICE 

1.1.  Směrnice stanovuje a vymezuje povinnosti a práva rozhodčích sportovní střelby (dále jen 

rozhodčích), ale nezabývá se jejich speciálními povinnostmi během soutěží, které jsou dá-

ny pravidly sportovní střelby. 

1.2.  Směrnice stanovuje základní závazné požadavky na činnost a chování rozhodčího při 

výkonu funkce na soutěžích ve sportovní střelbě. 

 2.  ČINNOST A PRAVOMOCI KOMISE ROZHODČÍCH ČSS 

2.1.  Činnost Komise rozhodčích ČSS (dále jen KR ČSS) je rámcově stanovena Statutem 

komise rozhodčích schváleným Výkonným výborem Českého střeleckého svazu (dále jen 

VV ČSS). 

2.2.  V rámci pověření, vyplývajících ze Statutu KR ČSS, je vydána i tato směrnice, která byla 

schválena VV ČSS.  

2.3.  Se statutem KR ČSS a s touto směrnicí je povinen se seznámit každý držitel licence 

rozhodčího sportovní střelby v ČSS. Toto se týká i případných změn a doplňků, které bu-

dou zveřejňovány na webových stránkách ČSS. 

3.  ŘÍZENÍ ČINNOSTI ROZHODČÍCH 

3.1.  KR ČSS řídí činnost rozhodčích všech kvalifikací na celém území České republiky, a to 

především: 

- organizaci vzdělávání rozhodčích všech stupňů, v souladu se zásadami pro udělování 

licencí rozhodčích sportovní střelby, 

- metodické vedení rozhodčích všech kvalifikací, za spolupráce s nižšími orgány řízení 

sportovní střelby a zejména s krajskými vedoucími rozhodčích (KVR),   

- uplatňováním vypracovaných postupů při získávání nových rozhodčích z řad členů 

ČSS, v doškolování rozhodčích stávajících a výběru rozhodčích pro získání vyšší kvali-

fikace, 

- pomocí nižším článkům řízení sportovní střelby, zejména rozhodčích, metodicky 

i prakticky, 

-  ve výkladu pravidel sportovní střelby, jejich nejasných nebo sporných ustanovení, a to 

ve svazovém tisku nebo prostřednictvím doškolovacích seminářů. 

3.2.  Pro řízení činnosti rozhodčích na úrovni jednotlivých Krajských sdružení ČSS ( KS ČSS) 

má KR ČSS své zástupce, krajské vedoucí rozhodčích, jmenované ve spolupráci KS ČSS  

a KR ČSS. 

 4.  ROZHODČÍ A JEHO ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 

 4.1.  Rozhodčí je odborně vyškolený funkcionář, určený k řízení soutěží ve sportovní střelbě 

a k vytváření stejných, optimálních podmínek pro účastníky (závodníky) na soutěžích 

všech úrovní. 
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4.2.  Základní povinností každého rozhodčího je řízení průběhu soutěží, objektivní a nestranné 

hodnocení výkonu všech účastníků soutěže podle platných předpisů a pravidel sportovní 

střelby. 

4.3.  Každý rozhodčí má pečovat o udržení své odborné úrovně a zvyšovat svoji odbornou 

připravenost po stránce teoretické i praktické. 

4.4. Pro výkon funkce musí být daný rozhodčí držitelem platné licence rozhodčího. 

4.5. Podle svých osobních možností působí na soutěžích ve sportovní střelbě v rámci ČSS 

podle požadavků KR ČSS nebo na žádost pořadatelů střeleckých soutěží. 

 4.6.  Při písemném delegování na danou soutěž musí oznámit KR ČSS nebo pořadateli soutěže 

písemně svůj souhlas s delegováním, případně svoji omluvu. 

4.7.  Oblečení rozhodčího 

4.7.1 Pro soutěže zařazené v kategorii „I“ může pořadatel požadovat při výkonu funkce rozhod-

čího jednotné oblečení, které se skládá z modrého jednořadého saka, šedivých kalhot, svět-

lé košile a odpovídající vázanky, popřípadě jiné jednotné oblečení, které zajistí pořadatel.  

Pro soutěže zařazené v nižší kategorii, může být použita modrá bundokošile a tmavé kalho-

ty. (Na rukávu bundokošile má být umístěn odznak rozhodčího sportovní střelby ČSS). 

 4.8.  Rozhodčí je povinen vést záznam o své činnosti písemně na oficiálním tiskopise nebo 

jinak. Při žádosti o prodloužení platnosti licence nebo žádosti o zvýšení kvalifikace je po-

vinen tento osobní záznam předložit. 

 4.9.  Rozhodčí musí být při výkonu funkce na střelecké soutěži označen identifikační kartou 

(průkaz rozhodčího) u funkcí uvedených v bodě 4.10 také označením funkce. 

 4.10.  Pro označení funkčního zařazení se doporučuje použít štítky o velikosti 40 x 90 mm 

s rozlišovacími okraji o šířce 10 mm a písmem velikosti 8 mm v černé barvě: 

  hlavní rozhodčí (HR) - červený štítek s bílými okraji nahoře i dole a nápisem  

"HLAVNÍ ROZHODČÍ" 

  předseda hodnotící komise (PHK) - modrý štítek s bílými okraji a nápisem 

"ROZHODČÍ" 

řídící střelby (RS) - červený štítek s bílým horním okrajem a nápisem "ROZHODČÍ" 

 předseda JURY - bílý štítek s červenými okraji nahoře i dole a nápisem "JURY" 

  člen JURY - bílý štítek s nápisem "JURY" 

 5.  ZÁKLADNÍ PRÁVA ROZHODČÍCH  

 5.1.  Rozhodčí s platnou licencí je oprávněn řídit střelecké soutěže v rámci působnosti českého 

střeleckého svazu, případně dalších organizací na základě dohody, podle výše své kvalifi-

kace na celém území ČR. 

 5.2.  Rozhodčí má právo ucházet se o vyšší stupeň kvalifikace (licence) a rozšíření specializace 

za předpokladu, že splňuje požadavky této směrnice 

 5.3.  Rozhodčí zúčastněný na soutěži ve sportovní střelbě, na kterou byl delegován nebo pozván 

pořadatelem, má právo na úhradu nutných cestovních výdajů, stravného a na odměnu za 

výkon funkce podle dohody s pořadatelem. 

5.4.  Rozhodčí má právo být informován o všech změnách předpisů a pravidel sportovní střelby 

a to obvykle prostřednictvím svazového tisku nebo jinak. 
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6.  ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH  

6.1.   Školením rozhodčích všech stupňů v rámci ČSS včetně udělování licencí rozhodčích 

sportovní střelby se podrobně zabývá tato směrnice v dalších odstavcích. Je závazná pro 

všechny pořadatele školení, lektory i zkušební komisaře. 

6.2.   Lektoři působící při vzdělávání rozhodčích na různých úrovních, jsou dlouhodobě jmeno-

váni KR ČSS z řad rozhodčích s licencí „A“. Pro jmenovité školení či seminář mohou být 

jednorázově jmenováni pořadatelem školení (pro školení rozhodčích licence „C“ mohou 

být jmenováni i rozhodčí s licencí „B“). 

6.3.  Zkušební komisaři jsou jmenováni KR ČSS z řad rozhodčích s licencí „A“. Pro výkon 

funkce jsou vybaveni jmenovacím osvědčením. Jejich činnost je vymezena touto směrnicí. 

7.  LICENCE ROZHODČÍCH  

7.1.  Udělování licencí rozhodčích sportovní střelby 

7.1.1. Licence rozhodčích sportovní střelby „A“, „B“, „C“ uděluje KR VV ČSS na základě 

výsledků zkoušek. 

7.1.2 Licenci M uděluje ISSF na základě doporučení VV ČSS (P ČSS) 

7.1.2.1 Podklady k udělení, nebo prolongace licence M musí být zaslány žadatelem k projednání 

v KR nejpozději do konce srpna běžného roku. 

7.1.2.2 KR postoupí žádosti k projednání VV ČSS (P ČSS) tak, aby mohly být schváleny 

a zaslány na sekretariát ISSF podle požadavků sekretariátu ISSF. 

7.1.3.  Licence rozhodčího sportovní střelby ČSS opravňuje držitele řídit střelecké soutěže na 

daném stupni v rámci působnosti ČSS. 

7.1.4.  Pro udělení licence rozhodčího kteréhokoliv stupně je nutno splňovat následující 

všeobecné požadavky: 

- členství v SSK ČSS doložené platným průkazem ČSS, 

- dosažení věku 18 let, 

- splnění kvalifikačních požadavků na jednotlivé stupně licence. 

 7.2.  Kvalifikační stupně licencí rozhodčích ČSS 

 7.2.1. Rozhodčí s licencí „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 do-

sažení III. VT. 

 7.2.2. Rozhodčí s licencí „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 do-

sažení II. VT. 

 7.2.3. Rozhodčí s licencí „A“ 

  Je oprávněn rozhodovat soutěže všech kategorií v rámci působnosti ČSS ve všech funk-

cích. Může uznávat dosažení všech VT.  

 7.2.4. Rozhodčí s licencí M (mezinárodní rozhodčí) 
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  Má stejná práva a povinnosti jako rozhodčí s licencí „A“. Navíc může být zařazen do všech 

funkcí na mezinárodních soutěžích pořádaných ČSS, ale také soutěžích pořádaných ESC 

a ISSF. 

7.3.  Předpoklady pro udělení licencí. 

7.3.1. Základem je kvalifikace rozhodčího licence „C“. Dále může rozhodčí postupně absolvovat 

další fáze vzdělávání od základního, t.j. z licence „C“ až po licenci „A“. Mezi udělením li-

cence „C“, „B“ a „A“ musí mít předepsanou délku praxe. 

7.3.2. Pro získání mezinárodní licence je nutné splnit podmínky, které jsou specifikovány KR 

ISSF.  

7.4.  Poplatky za udělení licence rozhodčího. 

7.4.1 licence rozhodčího „C“:  150,- Kč (včetně PSS)     

licence rozhodčího „B“:  150,- Kč 

licence rozhodčího „A“:  200,- Kč 

Uvedené poplatky zaplatí uchazeč při zahájení kursu (semináře) prostřednictvím vedoucího 

kursu a to u licencí „C“ a „B“ na konto regionální rady, u licence „A“ na konto ČSS. 

7.4.2. Při pořádání školení a doškolovacích seminářů může pořadatel vyžadovat od účastníků 

(nebo od vysílajícího SSK) částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na školení, pokud ne-

bude náklady hradit příslušný krajský orgán ze svých prostředků. 

7.5.  Platnost licence a její prolongace 

7.5.1. Licence rozhodčího ČSS je platná pouze s platným členským průkazem ČSS. 

7.5.2 Licence rozhodčího „C“, „B“ a „A“ platí po dobu nejdéle 5 let. Podmínkou pro prolonga-

ci je činnost ve funkcích rozhodčího na střeleckých soutěžích a účast na doškolovacích 

seminářích, doložené výkazem o činnosti.   

 

držitel licence 

třídy 
účast na akcích 

 Člen sboru R semináře 

„C“ Minim. 15 x * 

„B“ Minim. 15 x * 

„A“ Minim. 15 x * 

   

8 PŘÍPRAVA A VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH  

8.1. Příprava rozhodčího s licencí „C“  

8.1.1.  Základní kurs 

  Základního kursu se zúčastní uchazeči, členové ČSS, na základě vlastního rozhodnutí, 

případně na doporučení SSK. 

  Kurs musí mít program, který má minimálně následující obsah: 

- koncepce a organizování sportovní střelby v ČSS   1 hod. 

- směrnice pro práci rozhodčího     1 hod.      
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- bezpečnostní předpisy pro zacházení se zbraněmi,  

- a zákon o zbraních a střelivu       1 hod.               

- první pomoc při úrazech na střelnici      1 hod.       

- význam funkce rozhodčího a jeho činnost     1 hod.       

- pravidla sportovní střelby       8 hod.       

- pomůcky pro činnost rozhodčích     1 hod.      

C e l  k e  m                   14 hod. 

 8.1.2.  Praktická činnost pro uchazeče o licenci rozhodčího „C“ pro kulové disciplíny 

  Uchazeč vykonává praktické činnosti při střeleckých soutěžích ČSS pod vedením zkuše-

ných rozhodčích ve stanoveném rozsahu zpravidla po dobu jednoho roku, a to: 

- min. na dvou soutěžích v puškových kulových disciplínách (10 hod.) 

- min na třech soutěžích v pistolových kulových disciplínách (12 hod.) 

- min. na dvou soutěžích ve střelbě z VzPu a VzPi  (8 hod.)    

8.1.3.  Praktická činnost pro uchazeče o licenci rozhodčího „C“ pro specializace (disciplíny 

brokové, předovky, mizivé cíle, kuše a EPP). 

  Uchazeč vykonává praktické činnosti při střeleckých soutěžích ČSS pod vedením zkuše-

ných rozhodčích ve stanoveném rozsahu zpravidla po dobu jednoho roku, a to min. na pěti 

soutěžích v dané specializaci.  

 8.1.4. Závěrečný seminář 

  - beseda k problémům z průběhu přípravy   3 hod.  

- změny a doplňky PSS      3 hod.         

- závěrečná zkouška (test a ústní zkouška)   2 hod.         

C e l k e m       8 hod. 

 8.1.5. Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč licenci „C“ rozhodčího sportovní střelby. 

8.2.   Praxe rozhodčího s licencí „C“ 

  Praxe je požadována zpravidla tři roky. Během nich vykonává rozhodčí různé funkce při 

střeleckých soutěžích zařazených do kategorie III. i vyšší. Každý rok by se měl zúčastnit 

nejméně 3 soutěží. Praxe je dokladována výkazem o činnosti rozhodčího (viz čl. 4.8.). 

8.3.  Doškolovací seminář na rozhodčího s licencí „B“ 

  Semináře, který je zakončen zkouškou, se mohou zúčastnit držitelé licence „C“ rozhodčí-

ho, kteří aktivně pracují ve funkcích rozhodčích sportovní střelby a jsou doporučeni SSK. 

8.3.1. Doškolovací seminář v trvání 20 hod. má tuto náplň: 

- bezpečnost, zákon o zbraních a střelivu   1 hod.  

- organizace střelectví - ČSS, ISSF, ESC   1 hod.  

- etika rozhodčího, funkcionáři soutěží    1 hod  

- práce rozhodčího - pomůcky, hodnocení, finále  2 hod.  

- PSS všeobecná část      2 hod.  

- PSS pro pistolové disciplíny (kule)    3 hod.  

- PSS pro puškové disciplíny (kule)     2 hod.          

- PSS pro vzduchové zbraně     1 hod.  
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- PSS pro běžící terč a pro brokovou střelbu   1 hod.  

- PSS národních disciplín     2 hod.  

- beseda k problémům činnosti rozhodčích    2 hod.  

- zkoušky (písemný test a ústní zkoušky)   2 hod. 

8.3.2. Pro jednotlivé specializace se přednášky z PSS upraví tak, aby byl maximální čas věnován 

PSS pro danou specializaci, a PSS pro ostatní disciplíny se přednášejí pouze informativně. 

8.3.3.  Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč licenci „ B“ rozhodčího 

sportovní střelby. 

8.4.   Praxe rozhodčího s licencí „B“ 

   V jejím průběhu působí rozhodčí při střeleckých soutěžích ČSS, a to ve sboru rozhodčích 

a ve funkcích HR, PHK  a řídícího střelby (ŘS). Délka praxe je zpravidla pět let. Praxe je 

dokladována výkazem o činnosti rozhodčího (viz čl. 4.8.). V průběhu pěti let by se měl zú-

častnit nejméně 15 soutěží. 

8.5.  Doškolovací seminář na rozhodčího s licencí Licence „A“ 

  Semináře zakončeného zkouškou, se mohou zúčastnit rozhodčí s licencí „B“, kteří aktivně 

pracují ve funkcích rozhodčích sportovní střelby a jsou doporučeni SSK. 

8.5.1.  Doškolovací seminář v trvání 20 hod. má tuto náplň: 

-  bezpečnost, zákon o zbraních a střelivu   1 hod.           

- organizace střelectví - ČSS, ISSF, ESC   1 hod.  

- etika rozhodčího, funkcionáři soutěží   1 hod  

- práce rozhodčího - pomůcky, hodnocení, finále  2 hod.  

- PSS všeobecná část     2 hod.  

- PSS pro pistolové disciplíny (kule)   3 hod.  

- PSS pro puškové disciplíny (kule)    2 hod.  

- PSS pro vzduchové zbraně    1 hod.  

- PSS pro běžící terč a pro brokovou střelbu  1 hod.  

- PSS národních disciplín     2 hod.  

- beseda k problémům činnosti rozhodčích  2 hod.  

- zkoušky (písemný test a ústní zkoušky)   2 hod. 

8.5.2 Pro jednotlivé specializace se přednášky z PSS upraví tak, aby byl maximální čas věnován 

PSS pro danou specializaci, a PSS pro ostatní disciplíny se přednášejí pouze informativně. 

8.5.3.   Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč licenci „A“ rozhodčího 

sportovní střelby. 

8.6.  Organizace přípravy rozhodčích. 

8.6.1.  Základní kurs pro získání licence rozhodčího „C“ a „B“ včetně zabezpečení praktické 

části organizuje Krajské sdružení ČSS (osobně krajský vedoucí rozhodčí - KVR) spolu se 

zástupci výborů SSK, které mají zájem na proškolení rozhodčích. 

8.6.2.  Doškolovací semináře pro získání licence rozhodčího licence A zabezpečuje KR ČSS, 

která pověří jejich pořádáním některý SSK nebo jej zorganizuje vlastními silami. 

8.6.3.  Do doškolovacích seminářů pro získání licence rozhodčího „B“ a licence „A“ vybírají 

a doporučují výbory SSK zájemce z řad rozhodčích s licencí „C“ případně „B“. Výběr kon-
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zultují s KVR svého regionu. KVR má právo navrhnout ze své oblasti rozhodčí pro získání 

vyšší kvalifikace.  Konečný výběr uchazečů provede KR ČSS na základě možností organi-

zátora a potřeb klubů, Krajských sdružení případně ČSS. 

 8.7.  Lektoři a zkušební komisaři 

  Povinností organizátora kursu nebo doškolovacího semináře je zajistit odpovídající lektory 

a zkušební komisaře.(viz 6.2 a 6.3) 

 8.8.  Pomůcky a technické zabezpečení 

  Lektoři a zkušební komisaři používají při přednáškách, besedách i zkouškách pomůcky 

a didaktickou techniku. Pomůcky pro tuto činnost jsou schvalovány KR ČSS. 

 8.9.  Dokumentace kursů a seminářů 

 8.9.1. Vedoucí kursu nebo semináře musí zabezpečit vedení dokumentace o pořádání akce 

a o závěrečných zkouškách, a to : - program kursu nebo semináře, 

- seznam frekventantů, 

- třídní knihu kursu nebo semináře, 

- protokol o provedených zkouškách, 

-  závěrečné hodnocení kursu nebo semináře. 

8.9.2. Všechny doklady musí být zaslány na adresu sekretariátu VV ČSS nejpozději do deseti 

dnů po skončení akce. 

8.10.  Závěrečné zkoušky 

  Na závěr každého kursu nebo doškolovacího semináře se frekventanti podrobí závěrečné 

zkoušce. Zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 

8.10.1. Písemný test 

  Písemný test je základem pro hodnocení u všech kursů a doškolovacích seminářů. Sestave-

ní písemného testu musí být schváleno KR ČSS. 

Test je sestaven zpravidla ze 100 otázek, které jsou rozděleny do celků tak, aby zahrnuly co 

největší šíři pravidel sportovní střelby a činnosti rozhodčích. 

  Na př.:  1  Všeobecná část 10 otázek 

2  VTP + finálové závody 30 otázek 

3  Puškové disciplíny 30  

4  Pistolové disciplíny 30 otázek 

5  Národní disciplíny až 20 otázek 

Obsah zkušebního testu může být upraven s ohledem na momentální potřeby a na zaměření 

kursu nebo semináře po projednání na KR ČSS. 

8.10.2. Ústní zkouška 

  Ústní zkouška se zpravidla skládá ze tří dílčích zkoušek, které jsou zaměřeny na: 

  - všeobecná pravidla, finále a organizaci (PSS ISSF i Národní pravidla), 

  - pravidla puškových disciplín (PSS ISSF i Národní pravidla), 

    - pravidla pistolových disciplín (PSS ISSF i Národní pravidla). 

 Při ústní zkoušce u specializací se místo otázek PSS Pu a Pi zařadí otázky z dané speciali-

zace. 
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8.11.  Hodnocení 

8.11.1 Hodnocení písemného testu 

Počet 

správných 

odpovědí 

Hodnocení 

- známka 

Počet 

správných 

odpovědí 

Hodnocení 

- známka 

Počet 

správných 

odpovědí 

Hodnocení 

– známka 

100 1,00 80 1,50 60 1,90 

95 1,15 75 1,60 55 2,00 

90 1,30 70 1,70 50 2,10 

85 1,40 65 1,80 45 2,25 

8.11.2. Za nevyhovující bude považován písemný test, jehož známka bude mít hodnotu vyšší 

než: 

  2,10  pro  licenci   „C“ 

  1,70  pro  licenci   „B“ 

  1,40  pro  licenci   „A“ 

8.11.3.  Hodnocení ústní zkoušky 

Ústní zkouška může následovat až po úspěšném absolvování písemného testu. 

Výsledkem ústní zkoušky je aritmetický průměr známek ze všech dílčích zkoušek. Při vý-

sledné známce horší než 3 je ústní zkouška nevyhovující. 

1 správná a vyčerpávající odpověď 

2 správná odpověď s návodnými otázkami 

3 odpověď s drobnými nedostatky a nepřesnostmi 

4 odpověď s chybami i při použití pravidel, odpověď vyhýbající se otázkám, 

zjevné neznalosti a špatná orientace v PSS 

  8.11.4  Závěrečné hodnocení 

 PROSPĚL Frekventant zvládl látku na požadované úrovni.  

NEPROSPĚL Frekventant nezvládl látku  

 9.0.  SPECIALIZACE ROZHODČÍCH 

  Držitelé licence rozhodčího „A“ a „B“, kteří mají specializaci pouze Pu a Pi, a chtějí 

působit v hlavních funkcích speciálních disciplín (běžící terč, brokové disciplíny, maloráž-

ná a velkorážná puška s puškohledem, předovky, kuše apod.), musí získat specializaci pro 

tyto disciplíny. Pro získání specializace musí absolvovat seminář k těmto disciplínám 

a složit příslušnou zkoušku. 

 9.1.  Zkoušky pro získání specializace rozhodčích 

  Zkoušky se skládají z písemného testu a ústní zkoušky.  Sestavení písemného testu musí 

být schváleno KR ČSS. 

  Písemný test   - 30 otázek vystihujících danou specializaci. 

  Ústní zkouška  - Skládá se z otázek souvisejících s danou specializací. 

 9.2.  Hodnocení 
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 9.2.1. Hodnocení písemného testu -     známky:  1,0  30 správných odpovědí 

       1,5  26 správných odpovědí 

       2,0  22 správných odpovědí 

      

Za nevyhovující bude pro přiznání specializace rozhodčího považován takový písemný test, 

jehož známka bude mít hodnotu vyšší než: 

2,0 pro rozhodčího s licencí „B“ 

1,5 pro rozhodčího s licencí „A“ 

9.2.2.  Hodnocení ústní zkoušky 

  Hodnocení ústní zkoušky odpovídá článku 8.11.3. této směrnice. 

9.2.3.  Celkové hodnocení 

PROSPĚL Frekventant zvládl látku na požadované úrovni.  

NEPROSPĚL Frekventant nezvládl látku na požadované úrovni.  

9.3 Poplatek za udělení specializace je stanoven na 100,- Kč. 

 

10.  EVIDENCE ROZHODČÍCH SPORTOVNÍ STŘELBY V ČSS 

10.1.   Evidenci rozhodčích vede KR ČSS ve spolupráci se sekretariátem ČSS. 

10.2.   Pro základní evidenci jsou používány evidenční karty rozhodčích. Evidenční karta 

obsahuje základní údaje o rozhodčím a je podle potřeby doplňována údaji KR ČSS nebo 

samotným rozhodčím. 

10.3.   Evidenční čísla licencí rozhodčích přiděluje KR ČSS podle časového pořadí získání 

licence „C“. Při zvyšování kvalifikace na „B“ a „A“ zůstane číslo stejné, změní se pouze 

označení licence na „B“ nebo „A“. 

 10.4.   KR ČSS zruší platnost licence rozhodčího (vyřadí z evidence) v těchto případech: 

- na základě disciplinárního řízení (viz čl.12 této směrnice),  

- při zániku členství v ČSS,  

- při neplnění základních povinností držitele licence rozhodčího sportovní střelby, 

- při porušení etiky rozhodování, nevhodné a nekorektní jednání rozhodčího při výkonu 

funkce 

- na žádost držitele licence o ukončení činnosti. 

10.5.  Proti rozhodnutí KR ČSS o zrušení licence se může rozhodčí odvolat ve smyslu Stanov 

ČSS. 

10.6.  Sekretariát VV ČSS bude prostřednictvím "Zpravodaje" uveřejňovat seznam rozhodčích. 

 11.  FUNKCE ROZHODČÍCH PŘI VNITŘNÍCH SOUTĚŢÍCH 

  (Dále uvedené funkce jsou odvozeny z PSS a všeobecných ustanovení ISSF.) 

11.1.   Předseda odvolací JURY 

  Pro některé vyšší soutěže může být jmenován předseda odvolací JURY. Je oprávněn řešit 

protesty, které byly zamítnuty hlavním rozhodčím. Podle rozsahu soutěže může před zahá-

jením soutěže požádat o jmenování dalších členů JURY, obvykle na technické poradě. 

Jmenovaní členové JURY by měli být rozhodčí s licencí nejméně Licence A. 
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11.2.   Hlavní rozhodčí 

  Při střeleckých soutěžích v rámci působnosti ČSS řídí soutěž, zodpovídá za její průběh 

a bezpečnost od jejího zahájení až do ukončení. Ze soutěží, na které byl HR delegován KR, 

zašle do deseti dnů zprávu HR.  

  (Funkce HR je srovnatelná s funkcí předsedy řídící JURY podle pravidel a ustanovení 

ISSF.) 

11.3.  Předseda hodnotící komise 

  Při střeleckých soutěžích v rámci působnosti ČSS řídí práci hodnotící komise, zodpovídá 

za sestavení výsledkové listiny a spolu s HR za včasné zveřejnění výsledků soutěže. 

(Funkce PHK odpovídá funkci předsedy klasifikační JURY podle pravidel a ustanovení 

ISSF.) 

11.4.  Rozhodčí instruktor 

- KR ČSS může, obvykle jednorázově, jmenovat instruktora rozhodčí činnosti, a to pro 

působení na předem určené soutěži.  

- Účelem je především kontrola výkonu funkce rozhodčích a kontrola dodržování pravi-

del sportovní střelby.  

- Instruktor musí být vybaven jednorázovým jmenováním, s přesným vymezením povin-

ností a pravomocí. 

- Instruktor podá zprávu o průběhu, zjištěných závadách a nesrovnalostech písemně nebo 

ústně vysílající komisi rozhodčích. 

- Finanční náklady na vyslání instruktora není povinen hradit pořadatel soutěže, ale vysí-

lající komise rozhodčích. 

12.  DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 

12.1.  Disciplinární řízení bude vedeno s držitelem licence rozhodčího sportovní střelby, který se 

prokazatelně dopustil závažných přestupků při výkonu funkce. 

12.2.  Pro každé disciplinární řízení jmenuje KR ČSS jednorázově Disciplinární komisi. 

12.3.  Podněty pro zahájení disciplinárního řízení mohou dávat rozhodčí, závodníci, pořadatelé 

soutěží i funkcionáři  ČSS, kteří vědí o nesprávném rozhodnutí nebo jednání daného roz-

hodčího. 

12.4.  Podněty k disciplinárnímu řízení musí být KR ČSS předloženy pouze písemnou formou 

a věcně doloženy. Ústními nebo anonymními podáními se KR ČSS nebude zabývat. 

12.5.  Výsledkem disciplinárního řízení může být pozastavení platnosti licence rozhodčího, 

snížení dosavadní kvalifikace, případně zrušení platnosti licence rozhodčího sportovní 

střelby. 

12.6.  Proti rozhodnutí disciplinární komise jmenované KR ČSS se může rozhodčí odvolat 

ve smyslu stanov ČSS. 


