Směrnice Českého svazu biatlonu

Rozhodčí a techničtí delegáti ČSB
Rozhodčí a techničtí delegáti jsou organizátoři zabezpečující uplatňování pravidel
v průběhu sportovních soutěží a závodů v biatlonu a letním biatlonu.
1. Kategorie rozhodčích
Rozhodčí bez licence
Rozhodčí s licencí
a) mezinárodní rozhodčí IBU
b) technický delegát ČSB
c) rozhodčí ČSB
-

rozhodčí I. třídy

-

rozhodčí II. třídy

2. Podmínky pro výkon činnosti rozhodčího
Rozhodčí bez licence
Rozhodčí bez licence je organizátor, kterého určí pořádající klub pro plnění funkce
rozhodčího na soutěži, již pořádá. Svou funkci provádí po řádném poučení pravidel.
Rozhodčí bez licence nemohou vykonávat hlavní rozhodčí na jednotlivých stanovištích.
Kvalifikovaný rozhodčí
a) kvalifikaci rozhodčího biatlonu může získat pouze člen Českého svazu biatlonu, který
prokázal stanovenou úroveň znalostí pravidel biatlonu.
b) minimální věková hranice pro kvalifikaci rozhodčího:
II. třída – 18 let
I. třída – po dvouleté praxi rozhodčího II. třídy.
c) o kvalifikaci mezinárodního rozhodčího IBU se mohou ucházet pouze rozhodčí I. třídy.
d) kvalifikace IBU je udělována podle ustanovení platných mezinárodních pravidel IBU.
Technický delegát ČSB
Technickým delegátem se může stát rozhodčí, který prokázal stanovenou úroveň znalostí
pravidel biatlonu s minimálně dvouletou praxí rozhodčího I. třídy.
3. Udělení licence rozhodčího ČSB
Rozhodčí II. třídy
Přihlášení ke zkouškám rozhodčího II. třídy podává příslušnému zkoušejícímu klub biatlonu,
jehož je uchazeč členem. Zkoušejícím je určený technický delegát ČSB z územního regionu.
Kandidát na rozhodčího II. třídy je přezkoušen formou testu. Návrh na udělení licence

podává zkoušející STK ČSB, která uděluje licenci rozhodčího II. třídy, na základě úspěšně
vykonaného přezkoušení.
Rozhodčí I. třídy
Přihlášení ke zkouškám rozhodčího I. třídy podává STK klub biatlonu, jehož je uchazeč
členem. Zkoušející jsou jmenováni STK ČSB z řad technických delegátů ČSB. Licenci
rozhodčího I. třídy ČSB lze získat na základě písemného testu a ústního pohovoru, ve
kterém uchazeč prokáže podrobnou znalost pravidel a to jak po stránce teoretické, tak i
praktické. Licenci rozhodčího I. třídy uděluje komise STK na základě úspěšně vykonaného
přezkoušení. Termín a místo zkoušek je určen STK.
Technický delegát ČSB
TD je nejvyšší kvalifikace rozhodčího ČSB. Licenci technického delegáta ČSB lze získat na
základě písemného testu a ústního pohovoru, ve kterém uchazeč prokáže podrobnou
znalost pravidel a managementu závodu. Mezinárodnímu rozhodčímu IBU je zkouška
znalosti pravidel započtena z testu IBU. Přihlášení ke zkouškám technického delegáta
podává STK klub biatlonu, jehož je uchazeč členem. Zkoušející jsou jmenováni výborem
ČSB. Technický delegát je jmenován výborem ČSB na základě návrhu STK.
Mezinárodní rozhodčí IBU
Kvalifikace se uděluje na základě úspěšného vykonání zkoušek před komisí stanovenou IBU.
Kandidáta ke zkoušce navrhuje výbor ČSB.
4. Evidence rozhodčích
Evidenci rozhodčích II. třídy si vedou kluby biatlonu pro svou vlastní potřebu. Nebudou
podléhat evidenci ČSB – bude jim vydána pouze licence.
Evidenci rozhodčích I. třídy a technického delegáta vede po vydání licence ČSB.
5. Platnost licence
Platnost licence rozhodčího II. třídy je pět let. Její prodloužení je v kompetenci klubu biatlonu
jehož je rozhodčí členem.
Platnost rozhodčího I. třídy a platnost licence technického delegáta je dva roky. Její
prodloužení zajišťuje STK. K prodloužení platnosti licence musí doložit rozhodčí a technický
delegát svůj záznam o činnosti rozhodčího na soutěži.
Podmínkou prodloužení licence rozhodčí I. třídy je minimálně jeden potvrzený záznam
pořadatele o výkonu činnosti rozhodčího na soutěži celostátního ČP v biatlonu (letním
biatlonu) za období posledních dvou let.
Podmínkou pro prodloužení licence technického delegáta je minimálně jeden potvrzený
záznam pořadatele o výkonu činnosti technického delegáta, nebo rozhodčího na soutěži
celostátního ČP v biatlonu (letním biatlonu) za období posledních dvou let a absolvování
semináře technických delegátů.
6. Delegování TD, rozhodčích a zástupce ČSB
Každé regionální soutěži je přítomen technický delegát. Technický delegát schvaluje

propozice této soutěže, zajišťuje aby soutěž proběhla podle pravidel a potvrzuje výsledkovou
listinu.
Na soutěži Českého poháru je přítomen technický delegát, tři delegovaní rozhodčí, které
nominuje STK a zástupce ČSB, kterého nominuje výbor ČSB.
Povinností pořadatele je informovat technického delegáta, delegované rozhodčí a zástupce
ČSB o způsobu zajištění pobytu na soutěži. Technický delegát, delegovaní rozhodčí a
zástupce ČSB jsou povinni svoji účast na soutěži pořadateli s dostatečným předstihem
potvrdit. V případě neúčasti technického delegáta, nebo delegovaného rozhodčího, zajišťuje
jeho náhradu rozhodčím stejné kvalifikace klub biatlonu, jehož je členem. Pořadatel je
povinen zajistit těmto rozhodčím a zástupci ČSB celodenní stravu, ubytování a odměnu za
výkon práce rozhodčího.
Technický delegát musí provést všechny nezbytné činnosti požadované pravidly.
Spolupracuje s pořadatelem tak, aby všechny podmínky a činnosti před, v průběhu a po
soutěži odpovídaly pravidlům na co nejvyšší požadované úrovni. Po soutěži je povinen zaslat
zprávu technického delegáta STK a pořádajícímu klubu.
Delegovaní rozhodčí zodpovídají na soutěži za přidělené oblasti výkonu své pozice. Jsou
zodpovědni technickému delegátovi. Úzce spolupracují s pořadatelem na zajištění podmínek
a všech pořadatelských činností tak, aby odpovídaly pravidlům a soutěž proběhla na co
nejvyšší požadované úrovni.
Pozice delegovaných rozhodčích:
DR – start/cíl.
Povinností DR start/cíl je technické a personální zajištění činností na startu a v cíli.
Zodpovídá za uspořádání startu a cíle, předávacího území, stojanů na uložení materiálu a
oblečení v zahřívacím a cílovém prostoru, označení a vyznačení prostoru. Dále za plynulý
průběh činností a kontrol závodníků před startem a v cíli. Spolupracuje s pořadatelem na
nastavení optimálního počtu rozhodčích v oblasti startu a cíle. Zajišťuje komunikaci
s časomírou, informuje o nestartujících závodních, závodnících jež nedokončili závod. Dohlíží
na bezpečnost v prostoru startu a cíle.
DR – střelnice
Povinností DR střelnice je technické a personální zajištění činností na střelnici. Zodpovídá za
uspořádání střelnice, správnou funkci a nastavení terčů, značení a číslování střeleckých
stanovišť a terčů, umístění větrných praporků, stojanů na zbraně. Spolupracuje
s pořadatelem na nastavení optimálního počtu a činností rozhodčích na střelnici. Zajišťuje
plynulý průběh vyhodnocování výsledků střelby a komunikaci s časomírou a trestným kolem.
Dohlíží na bezpečnost všech činností na střelnici.
DR – tratě/trestné kolo
Povinností DR tratě/trestné kolo je zajištění správného uspořádání okruhů podle technické
specifikace, příprava tratí, značení a zaplocení tratí. Personální zajištění kontrol na trati a na
trestném kole. Spolupracuje s velitelem kontrol a dohlíží na přípravu podkladů ze záznamů

kontrol pro případné tresty. Zajišťuje komunikaci mezi střelnicí a záznamy z trestného kola.
Dohlíží na bezpečnost na trati a je ve spojení se zdravotníkem závodu.
Zástupce ČSB dohlíží na průběh celé akce. Spolupracuje s organizátorem a technickým
delegátem. Dohlíží na plnění marketingových povinností pořadatele. Je členem jury s hlasem
poradním. Poskytuje informace z dění svazu a předává ocenění sportovcům.
7. Odměny rozhodčím za práci rozhodčího
Vykonávaná pozice
I. kategorie: TD, ředitel závodu
II. kategorie: hlavní rozhodčí, delegovaní rozhodčí
III. kategorie: ostatní rozhodčí
Minimální výše odměny za každý závodní den soutěže činí
I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

min. 1000 Kč

min. 500 Kč

min. 250 Kč

8. Cestovné náležitosti
Vyplacení cestovních a pobytových náhrad se řídí platnou směrnicí ČSB pro poskytování
cestovních a pobytových náhrad.

Směrnice byla schválena Výborem ČSB dne 9. 6. 2020
S účinností od 1. 7. 2020

Jiří Hamza, prezident ČSB
Michal Zicháček, předseda Sportovně technické komise

