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Směrnice č. SM 01/UBD-V2016
pro získání a prodloužení platné kvalifikace Rozhodčí lyžařských závodů
(RLZ) SLČR pro běh na lyžích
Tato směrnice nabývá platnosti 6.12.2016 a nahrazuje předchozí vydání stejné směrnice
z 1.12.2014.
1.
Definice pojmů
ATD
Asistent technického delegáta
FIS
Mezinárodní lyžařská federace
ICR
Mezinárodní pravidla lyžařských závodů
KSL
Krajský svaz lyžařů
PLZ
Pravidla lyžařských závodů
RLZ
Rozhodčí lyžařských závodů
SLČR
Svaz lyžařů ČR
STK
Sportovně-technická komise
SŘ
Soutěžní řád
TD
Technický delegát
ÚBD
Úsek běžeckých disciplín
2.
I.
II.
III.
IV.

Stupně kvalifikace RLZ – ÚBD
Rozhodčí (R)
Rozhodčí specialista / Specialista (RSp)
Technický delegát (TD)
Technický delegát FIS (kvalifikace a vzdělávání podléhá pravidlům FIS)

3.
Předpoklady a nutné požadavky pro získání kvalifikace RLZ - ÚBD
Každý zájemce o práci a kvalifikaci rozhodčího je povinen se sám seznámit s Pravidly
lyžařských závodů (PLZ) pro běh na lyžích.
Předpoklady a nutné požadavky pro získání kvalifikace RLZ - ÚBD jsou:
I.

Rozhodčí (R) musí:
- být členem SLČR,
- být věku minimálně 16 let,
- úspěšně tj. složením zkoušky absolvovat školení rozhodčích běhu na lyžích vypsané
KSL, organizované lektorem, který byl jmenován KSL a schválen STK ÚBD SLČR.
Platnost kvalifikace R jsou 4 roky, poté je nutné absolvovat doškolení v rámci účasti na
školení rozhodčích běhu na lyžích.

II. Rozhodčí specialista / Specialista (RSp) musí:
- mít kvalifikaci R a být aktivní rozhodčí s praxí alespoň 2 roky (účast min. na třech
závodech v běhu na lyžích),
- být věku minimálně 18 let,
- úspěšně tj. složením zkoušky absolvovat školení rozhodčích specialistů běhu na
lyžích vypsané STK ÚBD SLČR, organizované lektorem, který byl jmenován STK
ÚBD SLČR,
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Platnost kvalifikace RSp jsou 4 roky, poté je nutné absolvovat doškolení v rámci účasti
na školení rozhodčích specialistů běhu na lyžích.
III. Technický delegát (TD) musí:
- mít kvalifikaci RSp a praxi alespoň 3 roky (účast na min. třech závodech v běhu na
lyžích v pozici ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího),
- být ve věku min. 21 let, maximálně však 50 let,
- splnit podmínky čekatele (viz níže) a úspěšně tj. složením zkoušky absolvovat
seminář TD běhu na lyžích pořádaný STK ÚBD SLČR,
- zúčastnit se každý rok semináře TD pořádaného STK ÚBD SLČR, přičemž při
neúčasti na třech po sobě jdoucích seminářích TD kvalifikace TD zaniká,
- po dosažení 60 let věku požádat a získat pro další činnost TD souhlas STK ÚBD
SLČR (souhlas se vydává max. na 5 let, poté je nutné souhlas obnovit),
Zájemce o kvalifikaci TD se přihlásí před konáním semináře na STK ÚBD SLČR a
absolvuje seminář TD, čímž získá pozici čekatele. Nato je v sezóně nasazen na závod
kategorie A jako ATD. Z tohoto závodu napíše přítomný zástupce STK ÚBD SLČR
hodnocení práce čekatele. Pokud je hodnocení pozitivní, absolvuje na dalším semináři
TD zkoušky a získá kvalifikaci TD. Je-li hodnocení negativní nebo čekatel nesloží
zkoušky, může v další sezóně celý postup zopakovat. Neuspěje-li čekatel ani na druhý
pokus, nemá právo se dalších 5 let znovu přihlásit.
TD, jehož kvalifikace zanikla, má neaktivní licenci a obnovit si ji může účastí na
semináři TD.
IV. Technický delegát FIS (TD FIS)
- kvalifikace a vzdělávání TD FIS podléhá pravidlům FIS,
- podmínky pro získání licence jsou uvedeny v dokumentu „Guidelines for the
Organisation, Education and Appointment of Cross Country Technical Delegates“,
který lze nalézt na webových stránkách FIS,
- zájemce musí mít kvalifikaci TD ÚBD SLČR,
- zájemce se přihlásí na STK ÚBD SLČR, která rozhodne o doporučení a předá žádost
k posouzení Radě ÚBD SLČR.
4.

Organizace a uspořádání školení rozhodčích – doškolení
- Organizaci školení rozhodčích zajišťuje KSL sám nebo prostřednictvím lyžařského
klubu.
- Každé školení rozhodčích musí být předem ohlášeno STK ÚBD SLČR.
- Každé školení vede lektor, schválený či jmenovaný STK ÚBD SLČR ze seznamu
oprávněných lektorů – viz bod 5. této směrnice, který je povinen vést třídní knihu a
po školení ji odevzdat k archivaci na STK ÚBD SLČR.
- Všichni rozhodčí, kteří absolvovali školení, budou evidováni STK ÚBD SLČR.
Seznam platných rozhodčích je zveřejněn na internetových stránkách ÚBD SLČR.
- Pořadatel školení je povinen pro všechny účastníky školení zajistit ubytování se
stravou a prostory pro školení a zkoušky.
- Náhrady pro účastníky školení hradí vysílající klub, u semináře TD pro aktivní TD
může účast hradit ÚBD SLČR.
- Maximální doporučený počet účastníků na jednoho školitele je 20.
- Podle počtu účastníků si lektor může přizvat na školení další školitele, kteří musí mít
minimálně kvalifikaci RSp a praxi 2 roky.
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Seminář a zkoušky na kvalifikaci TD musí vést minimálně 2 lektoři.
Doškolení může vést RSp s praxí min. 2 roky, délka doškolení musí být min. 4 hodiny,
na doškolení není třeba vést třídní knihu. Účast na doškolení nemá vliv na prodloužení
či získání kvalifikace.
Ubytování, dopravu, stravu a odměnu pro lektora hradí:
o
u školení Rozhodčích KSL,
o
u školení Rozhodčích specialistů STK ÚBD SLČR,
o
na semináři TD hradí ubytování a stravu lektora ÚBD SLČR; odměna lektorovi se
nehradí.

5.
Oprávnění lektoři pro ÚBD na školení rozhodčích všech úrovní
Zdeněk Seidl
tel.: 605 970 785
e-mail: ski.vysoke@tiscali.cz
Petr Mach
tel.: 602 170 620
e-mail: pmach@atlas.cz
Jakub Vodrážka
tel.: 737 783 619
e-mail: kbv@seznam.cz
Zora Honzlová
tel.: 777 630 327
e-mail: zora4u@gmail.com
Petra Skalická
tel.: 723 122 082
e-mail: petra_skal@yahoo.com
Ondřej Szabó
tel.: 603 156 374
e-mail: ondrej.szabo@volny.cz
Michal Kučera st.
tel.: 739 577 708
e-mail: michalstkucera@gmail.com
Iveta Roubíčková
tel.: 608 708 592
e-mail: iroubickova@seznam.cz
Michal Kučera ml.
tel.: 737 667 736
e-mail: mik.kuc@seznam.cz
Jakub Tejchman
tel.: 775 156 710
e-mail: tejchman.jakub@gmail.com
Josef Gabriel
tel.: 724 537 309
e-mail: josef.gabriel@atlas.cz
Aktuální seznam je k dispozici u předsedy STK ÚBD SLČR.
6.
Rozsah školení rozhodčích
Školení rozhodčích proběhne obvykle ve dvou dnech, v součtu by školení mělo mít
minimálně 12 školících hodin plus zkoušky. Zkrácení rozsahu školení je nepřípustné.
Je možné uspořádat doškolení kratšího rozsahu, které nemá vliv na prodloužení platnosti
kvalifikace (viz. článek 3).
a. Společná ustanovení pro všechny typy závodů §100 a §200
Lektor objasní strukturu PLZ, strukturu SLČR a ÚBD a probere stručně paragrafy 100 PLZ.
Dále vysvětlí strukturu jednotlivých dokumentů (PLZ, ICR, SŘ, …) a přednese vybranou
problematiku z paragrafů 100 a 200.
b. Pravidla pro závody v běhu na lyžích §300
Lektor probere vybrané pasáže z pravidel pro běh na lyžích. Nejde o čtení celých pravidel,
spíše o objasnění nejdůležitějších a problémových částí.
c. Výpočet ručních časů
Lektor probere a vysvětlí výpočet času závodníka a stručně probere způsob, jak odečíst 2
časy.
d. Výpočet SL bodů
Lektor vysvětlí princip výpočtu SL bodů. Tato část se provede pouze u RSp a TD.
e. Soutěžní řád
Lektor objasní úlohu SŘ a informace v něm uvedené.
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f. Praktická práce rozhodčích
Lektor se zaměří na praktické problémy na závodech a řešení obyčejných obtíží.
Jde zejména o:
- provedení různých druhů startu,
- organizaci startu a běžné chyby,
- nedodržení klasické techniky běhu,
- práci velitele trati a velitele stadionu – vedení stop, úprava, formáty stadionu, …
- komunikaci mezi startem – cílem – časomírou,
- povinnosti sekretáře závodu,
- cíl – co, kdy a jak měřit a zaznamenávat,
- chování a povinnosti závodníků.
g. Řízení závodu
Lektor objasní pozici jury, TD a ředitele závodu. Popíše praktické rozdělení úkolů a úlohu
dalších hlavních funkcionářů závodu. Dále stručně probere poradu vedoucích a její úlohu
v celkové komunikaci při závodě. Nemusí jít o výklad, lektor může využít formu praktické
přípravy ve skupinách – rozdělit jednotlivé problémy, nechat skupinu problém zpracovat a
následně přednést ostatním.
h. Organizace stadionu pro jednotlivé formáty závodů
Lektor probere stadion, specifika jednotlivých formátů závodu a možná řešení stadionu.
Optimální je řešit tuto problematiku aktivním zapojením účastníků po skupinách.
i. Porušení pravidel a tresty
Lektor probere hlavní porušování pravidel a způsob jejich řešení. Vhodné je využít
instruktážní videa ze závodů uložená na stránkách FIS. Lektor dále vysvětlí správný postup
při udělení sankce, použití diagramu pro stanovení sankce, formulář pro udělení sankcí.
j. Zkoušky
Zkoušky je možné provést ústně či písemně a obtížnost a nároky by měly odpovídat úrovni
školení. Lektor každému účastníku oznámí, zda zkoušky úspěšně absolvoval a zapíše
výsledek (prospěl/neprospěl) do třídní knihy.
Zpracoval: prosinec 2016, STK ÚBD SLČR
Schválil: prosinec 2016, STK ÚBD SLČR
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