Českomoravský billiardový svaz (ČMBS)
ČMBS – sekce karambol
Komise rozhodčích sekce karambol

rszcz 09/2020

SMĚRNICE č. 2/2020
Rozhodčí sekce karambol (dále jen „SK“)
1.

Statut

1.1
1.2

Rozhodčím karambolu se může stát každý člen ČMBS.
Kandidáty na post rozhodčího navrhuje a u Komise rozhodčích sekce karambol (dále jen „KRSK“) přihlašuje
mateřský klub.
Kvalifikační kategorie, rozsah, uplatnění a platnost upravuje tato směrnice.

1.3

2.

Kategorie

2.1

Rozhodčí národního formátu jsou členěni do klasifikačních licenčních tříd I., II. a III., pro výkon funkce:
„vrchní rozhodčí“ (dále jen „VR“), „stolový rozhodčí“ (dále jen „SR“) a „zapisovatel“ (dále jen „ZAP“).
rozhodčí III. třídy: – oprávnění pro regionální soutěže, úroveň VR, SR a ZAP
– akce SK v regionu, úroveň SR a ZAP
– věková kategorie od 15 let
– kvalifikačním předpokladem je školení 1x za rok
– školí pověřený rozhodčí I. a II. třídy nebo zkušební komisař
– držiteli oprávnění jsou bez ověřování znalostí hráči nejvyšších soutěží na ZS
(Extraliga a 1. liga), na MS (Národní liga) a reprezentanti v aktivní sezóně
rozhodčí II. třídy: – oprávnění pro region, úroveň VR, SR a ZAP bez omezení
– akce SK v regionu, úroveň VR, SR a ZAP
– věková kategorie od 18 let
– kvalifikačním předpokladem je přezkoušení 1x za rok
– školí pověřený rozhodčí I. třídy nebo zkušební komisař
– pověřený rozhodčí II. třídy má oprávnění školit rozhodčí III. třídy
rozhodčí I. třídy: – oprávnění pro SK, úroveň VR, SR a ZAP bez omezení
– věková kategorie od 21 let
– kvalifikačním předpokladem je aktivní členství v KRSK
– rozhodčí I. třídy a zkušební komisař je jmenován KRSK
– jmenovací listina stanovuje platnost, rozsah a kompetence držitelů
Rozhodčí mezinárodního formátu.
mezinárodní rozhodčí: – v SK oprávnění bez omezení
– kandidáty navrhuje KRSK a podléhá schválení VV SK
– nastavuje pravidla, školí a přezkušuje
– oprávnění vystavuje CEB, UMB apod.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

3.

Závěrečná ustanovení

3.1

Směrnice schválena dne 10. 9. 2020 VV SK.
Okamžikem schválení je potvrzena platnost směrnice a zároveň se předchozí vydané směrnice ruší.
Směrnice po svém schválení Sportovní komisí ČMBS podléhá revizi, která proběhne po školení CEB v roce
2021 v Praze, nejpozději však před zahájením nové soutěžní sezóny 2021/2022 (do dne 31. 8. 2021).

SLIB ROZHODČÍHO:
Slibuji, že budu čestně vykonávat funkci rozhodčího, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí,
kompetentně, vždy v souladu se schválenými pravidly, řády a směrnicemi. Při rozhodování se budu
řídit zásadami fair play a zdravým rozumem. Tak slibuji.
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