Výnos STK č. 7
KATEGORIZACE A LICENCE ROZHODČÍCH
1. Rozhodčími ČŠS jsou jím jmenovaní registrovaní členové ČŠS starší 18 let , kteří:
- úspěšně složili teoretický test (alespoň 85%), a zároveň
- úspěšně vykonali praktickou zkoušku před zkušebním komisařem ČŠS.
Zkušebními komisaři jsou jmenováni vybraní kvalifikovaní rozhodčí ČŠS.
Horní věková hranice pro rozhodčí není stanovena.
1.1. KR ČŠS všem jmenovaným rozhodčím udělí licenci příslušné kategorie s platností na
5 let pro rozhodčí kategorie „E“, 10 let pro kategorii „D“ (s obnovou na vyžádání).
Komise rozhodčích dle úspěšnosti a aktivity rozhodčího rozhodne o prodloužení
platnosti v dané kategorii, případně o zvýšení či snížení kategorie nebo zrušení
licence. V případě zrušení licence má rozhodčí možnost získat licenci zpět úspěšným
složením teoretické i praktické zkoušky.
2. Rozhodčí jsou jmenováni pro jednotlivé zbraně ve těchto kategoriích:
2.1. E – rozhodčí, kteří vykonali úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku před
zkušebním komisařem v předem určeném termínu (zpravidla při příležitosti vybrané
oficiální soutěže ČŠS). Rozhodčí kategorie E jsou povinni absolvovat seminář
rozhodčích alespoň jednou za 2 roky. V případě nesplnění podmínky jim není
prodloužena licence.
2.2. D – rozhodčí kategorie E (nebo noví rozhodčí), nominováni KR ČŠS, kteří zpravidla
vykonávali úspěšně nejméně 2 roky funkci rozhodčího, licence má platnost 10 let, je
prodlužována (pro čištění seznamu rozhodčích o neaktivní).
2.3. EFC C – rozhodčí s platnou licencí EFC kategorie C (na základě úspěšného
rozhodování ECC).
2.4. FIE B – rozhodčí s platnou licencí FIE kategorie B (na základě úspěšného složení
zkoušky FIE).
2.5. FIE A – rozhodčí s platnou licencí FIE kategorie A.
V případě ztráty licence FIE (A, B) nebo EFC C je rozhodčí automaticky zařazen do
národní kategorie D.
3. KR ČŠS může kdykoli, v případech dlouhodobě vynikajících výsledků rozhodčího, na
návrh člena zkušebních komisařů, zvýšit domácí kategorizaci rozhodčího na vyšší
kategorii.
4. KR ČŠS může kdykoli, v případech stranickosti nebo při nedostatečných schopnostech
rozhodčího, na návrh člena komise zkušebních komisařů, snížit jeho domácí kvalifikaci
nebo zrušit jeho jmenování, případně stanovit určité podmínky opětovného získání
kvalifikace.
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