Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihů a coursingů ČMKU

1. Účel
Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihů a coursingů ČMKU (dále jen rozhodčích) vychází
z předpisů FCI. Vymezuje základní podmínky pro jmenování rozhodčích.
2. Pojmy
Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují následující pojmy:
DaCK: Dostihová a coursingová komise ČMKU.
Adept – čekatel: Osoba splňující podmínky přijetí stanovené tímto řádem a zařazená do přípravy
adeptů – čekatelů na funkci coursingového rozhodčího nebo dráhového pozorovatele.
Aprobace: Kvalifikace rozhodčího jako dráhového pozorovatele, dostihového rozhodčího,
coursingového rozhodčího.
Hospitace: Účast adepta u rozhodčího (popř. pozorovatele v případě dostihu) v průběhu posuzování
s konzultací jednotlivých běhů a jejich hodnocení.
Dráhový pozorovatel: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná předsednictvem
ČMKU jako dráhový pozorovatel, oprávněna sledovat jednotlivé běhy a bezprostředně po konci daného
běhu nahlásit sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a přestupky proti dostihovému řádu, které se na
dráze odehrály.
Dostihový rozhodčí – národní: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná
předsednictvem ČMKU, dohlíží na dodržování pravidel dostihu na národní úrovni a kontroluje jeho
průběh. Je členem sboru rozhodčích.
Dostihový rozhodčí – mezinárodní: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná
předsednictvem ČMKU, dohlíží na dodržování pravidel dostihu a kontroluje jeho průběh také na
mezinárodní úrovni. Je členem sboru rozhodčích.
Coursingový rozhodčí – národní: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná
předsednictvem ČMKU, oprávněná hodnotit coursingové závody na národní úrovni.
Coursingový rozhodčí – mezinárodní: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná
předsednictvem ČMKU, oprávněná hodnotit coursingové závody na mezinárodní úrovni.
3. Podmínky pro jmenování adepta dráhovým pozorovatelem nebo coursingovým
rozhodčím
Čekatelem na dráhového pozorovatele nebo na coursingového rozhodčího se může stát žadatel
splněním požadavků ČMKU prostřednictvím Dostihové a coursingové komise ČMKU.
3.1 Podmínky pro přijetí čekatele:
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Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.
Věk minimálně 21 let.
Místopřísežné prohlášení, že se uchazeč nezabývá obchodní činností v oblasti prodeje psů.
Členství v subjektu ČMKU
Trvalé bydliště na území ČR
Uchazeč musí prokázat, že je aktivním účastníkem dostihů nebo coursingů po dobu nejméně 2
let. Uchazeč musí doložit, že pracoval nejméně v průběhu jednoho roku minimálně 4x na
dostihu nebo coursingu.
g) Písemné doporučení příslušného klubu, kterého je uchazeč členem. Tento klub garantuje
znalosti a způsobilost pro zařazení adepta do přípravy čekatelů (viz formulář Vyjádření pro
čekatele na funkci rozhodčího pro dostihy nebo coursing).
h) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky před zkušební komisí. Uchazeč musí prokázat základní
znalosti zejména z oborů (studijní materiály budou na webu DaCK):
• základy anatomie a fyziologie
• charakteristiky vybraných plemen
• platné řády ČMKU, zejména Stanovy, Národní dostihový a coursingový řád, Řád ochrany
zvířat při veřejném vystoupení, Řád pro jmenování rozhodčích a další doplňující předpisy
• chování, principy a provádění posuzování dle FCI
• předpisy FCI, zejména Mezinárodní dostihový a coursingový řád, Mezinárodní směrnice
FCI pro coursingové rozhodčí atd.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.2. Přijímací zkouška adepta – čekatele:
Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise, která je složená ze 3 předem určených
členů. O výsledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o jejím průběhu musí být proveden
zápis. Zkoušky pořádá ČMKU prostřednictvím DaCK.
3.3. Příprava čekatelů
Příprava čekatelů je metodicky řízena DaCK.
a) Příprava čekatele probíhá minimálně 2 roky (2 závodní sezóny).
b) DaCK vystaví adeptovi „Průkaz adepta“, do kterého se zaznamenávají jednotlivé hospitace.
c) Členové DaCK mají právo namátkově kontrolovat průběh hospitace
d) Během přípravného období se čekatel zúčastní nejméně:
• 8x hospitace jako adept na dostihového pozorovatele, minimálně na dvou dostihových
drahách a minimálně u 2 dráhových pozorovatelů
• 12x hospitace jako adept na coursingového rozhodčího, minimálně u 4 různých rozhodčích
e) Adept se dopředu přihlásí pořadateli. Pořadatel o tom informuje rozhodčího, a po
odsouhlasení/odmítnutí rozhodčím, možnost hospitace potvrdí/nepotvrdí adeptovi.
f) Jeden rozhodčí může mít u sebe jednoho adepta hospitanta.
g) O způsobu hospitace rozhodne rozhodčí, který také hospitaci povede a potvrdí svým podpisem
do Průkazu adepta.
h) Hospitace bude uvedena ve Zprávě o dostihu/coursingu.
i) Hospitace probíhá na území ČR, na žádost hospitanta může DaCK udělit výjimku.
3.4. Závěrečné zkoušky adeptů na dráhové pozorovatele a coursingové rozhodčí
a) Zkoušky adeptů provádí ČMKU prostřednictvím DaCK.
b) Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise, která je složená ze 3 předem
určených členů.
c) Obsahuje zkoušku ze všeobecných znalostí a ze znalostí odborných. Při této zkoušce čekatel
prokazuje znalosti zejména z:
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• základy anatomie a fyziologie
• charakteristiky vybraných plemen
• platné řády ČMKU, zejména Stanovy, Národní dostihový a coursingový řád, Řád ochrany

d)
e)
f)
g)

zvířat při veřejném vystoupení, Řád pro jmenování rozhodčích a další doplňující předpisy
• chování, principy a provádění posuzování dle FCI
• předpisy FCI, zejména Mezinárodní dostihový a coursingový řád, Mezinárodní směrnice
FCI pro coursingové rozhodčí atd.
• komentovat průběh závodu
O průběhu zkoušky se provede zápis.
O výsledku zkoušky musí být účastník informován. V případě neúspěchu může být zájemce
přezkoušen s odstupem nejméně půl roku.
Po splnění podmínek (hospitace, zkoušky) a potvrzení P ČMKU, je rozhodčímu vystaven průkaz
s vymezením aprobace.
Žádost o zkoušku podává adept písemně DaCK s doložením splněných hospitací.

4. Podmínky pro jmenování dostihových rozhodčích
Pro rozšíření aprobace zažádá dráhový pozorovatel o doložku, kam si nechá své rozhodování
potvrzovat. Dále musí splnit následující podmínky:
a) Uchazeč doloží, že posuzoval minimálně 4x jako dráhový pozorovatel.
b) Dále se zúčastní 3x jako hospitant u Jury (sboru rozhodčích).
c) Hospitaci uchazeč provede nejméně na 2 dostihových drahách.
d) O rozšíření může žádat pouze dráhový pozorovatel.
e) Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise.
5. Podmínky pro jmenování mezinárodních dostihových rozhodčích
a) Uchazeč doloží, že posuzoval minimálně 3x jako dostihový rozhodčí na národním dostihu.
b) O rozšíření může žádat pouze národní rozhodčí.
c) Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise se zaměřením na Mezinárodní řád.
6. Podmínky pro jmenování mezinárodních coursingových rozhodčích
Pro rozšíření aprobace zažádá coursingový rozhodčí o doložku, kam si nechá své rozhodování
potvrzovat. Dále musí splnit následující podmínky:
a) Uchazeč doloží, že posuzoval minimálně 3x jako coursingový rozhodčí na národním coursingu.
b) O rozšíření může žádat pouze národní coursingový rozhodčí.
c) Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise se zaměřením na Mezinárodní řád.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

7. Práva a povinnosti rozhodčích
Rozhodčí je povinen hlásit do 14 dnů změnu adresy, tel. čísla nebo e-mailu DaCK.
Rozhodčí má právo odmítnout hospitanta.
V zahraničí může rozhodčí posuzovat pouze se souhlasem DaCK. Nevyžádá-li si souhlas
pořadatel závodu, je povinností rozhodčího o něj požádat.
Rozhodčí / pozorovatel má nárok na posudečné ve výši 1.000 Kč / den a náhradu cestovních
nákladů dle vlastní dohody s pořadatelem.
Rozhodčí / pozorovatel má nárok na stravu a nápoje v den posuzování.
Rozhodčí je povinen se zúčastnit školení rozhodčích nejméně 1x za dva roky.
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8. Kárné postihy rozhodčích – disciplinární řízení
Je-li proti rozhodčímu podána stížnost, předsednictvo ČMKU rozhodne o přijetí stížnosti a zahájení
šetření o přestupku vůči normativům ČMKU nebo FCI nebo etice rozhodčího; šetření musí proběhnout
za jeho přítomnosti.
a) ČMKU se nebude zabývat anonymními stížnostmi.
b) Rozhodčí, který jakýmkoliv způsobem porušuje řád FCI a/nebo národní řád nebo řád pro
rozhodčí, může být disciplinárně stíhán a pokud bude porušení řádu či řádů prokázáno, musí
postih (trest) přijmout.
c) Musí být zaručeno, že dotčený rozhodčí bude ústně nebo písemně vyslechnut. Rozhodčí musí
mít právo odvolat se proti rozhodnutí v souladu se stanovami ČMKU. Členem odvolacího orgánu
nesmí být žádná z osob, které se účastnily vydání postihu, její zástupce ale musí být projednávání
přítomen.
d) Podle závažnosti přestupku mohou být přijata následující disciplinární (kárná) opatření:
a. Vyřízení případu bez postihu
b. Napomenutí
c. Pozastavení činnosti na 3 měsíce
d. Pozastavení činnosti na 1 rok
e. Ukončení činnosti rozhodčího

Přechodná opatření
Rozhodčí, kteří byli jmenováni do 31.12.2021, jsou automaticky také mezinárodními rozhodčími (pro
dostih i coursing).
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