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!. DoSAŽ|TELNÉ KVAL|F|KACE V cNRo|

Dosažite|nými kva|ifikacerni V cNRo|, jakožto orgánu AsDs ČR, jsou:

- Range Officer (RO)

chief Range Officer (CRo)
- Range Master (RMl

Stats Officer (SO)

II. RANGE OFFICER

PoDMíNKY PRo PŘ|zNÁNí KVAL|FIKAcE
a) osoba, ktéřá se chce stát řolhodčí'n |Psc v řámciAsDs čR musí:

1. Míi statut záVis|é osobyVAsDs ČR po dobu min;má|nějednoho |oku,
2. Aktivně stří|et, tedyjako stře|ec úspěšně dokončit alespoň pět závodů |Psc o minimá|ním počtu 6

střeIeckÝch situací'
3' Podat písemnou žádost'
4. Mít minimálně 18 |et,
5. Uspěšně ukončii seminář Ro LeVe| 1,

6. získat 10 bodů za hodnocenípod doh|edem cRo cNRo|, nebo pod doh|edem cRoschvá|eného
Výkonným uiborem cNRo| (W cNRol)' T}.to body musímít od přís|ušného cRo potvrzenY na
přís|Ušném formu|ářia žadate| na Roje musi získal při píáciv h|avním závodě jako Ro na situaci
(pod doh|edem cRo)' Neuznávajíse body získanév prematchi'

b) Pořadísplnění podmínekIe zívazné pro všechny žadaté|e. PrezidentAsD5.R spoIečně s Pre,identem
cNRo|jsou op|áVněni Ve zv|áštních případech prominout nap|nění podmínky podle č|. Il', odst' a) bod
1. Viakovémto případě se má za to, žetato podmínka by|a řádně nap|něna'

c} o při,nání kvaIifika.e Ro řolhodujevVcNRoIna zákIadě sp Iněn í uvedených podmínek'
d) Písemnou žádost podává žadat€| kterémuko|iv ze č|enů W cNRo|, případně prostřednictvím e

mai|oVé adresyW cNRoI, a to na předepsaném formu|áři,Veřejněném na Webu AsDs.R'
e) Pro připuštění žadate|e o kvaliíikaciRo doseminář€ Ro Leve|1,je W cNRo] povinen přezkoumat

sp|něnipodmínek uvedených ve č|ánku ||., odst' a)těchto Kvaliíkačních požadavků, .ož p|ovede na
zák|adě žadate|em před|ožené žádostia kontro|ou vevldencích AsDs cR'

f) Každý žadat€|ie povinen pro připuštěni do semináře Ro LeVe| 1, uhradit účastnický pop|atek Ve \Ilši
500,. Kč

g) Po úspěšném a bsolvování semináře Ro Leve| 1musížadate| získat 10 bodů pod doh|edem
kva|ifikovaného cRo, viz č|ánek ||., odsi. a), bod 6. rěchto KValifikačních požadavkú, a tuto skutečnost
do|ožit na platném formLr|áři kteíénuko|ivze č|enů W cNRo|.

h) okamžikem sp|něnívšech uvedenÝch podmínekje žadate|i přiznána kva|inkace Ro' W cNRoIje Ve
Ihútě dojednoho měs'ce, povinen každémU' kdo splní uvedené podmínky:
1' Umožnittiskorůkazurozhodčího'
2' VYdat certifikát o úspěšném a bso|Vování semináře Ro LeVe| 1,

3' Zřidjt ořÍstuo do e|ektíonické ev;den.e cNRo| a on Iine konference cNRo|'
i} Nikomu, kdo sp|níveškeé výše uved€né podmínkY, ne|ze upírat práVa č|ena cNRo|jinak, než

V.ámcia V sou|adu s tÍmto oředoisem'

PooMÍNKY PRo UDRŽrNi KvAL|Ftl(AcE

l.) Pro udrženídosažené kva|ifikace mUsí každý Ro dosáhnou 3 bodů za 2 ka|endářní roky. V případě, že
Ro nesp|ní stanovené podmínky, bude mu odejmuta kvaIifikace a bude Vyřazen z evidence cNRo|'
Vyřazením z evidence zanikají veškerá práVa a povinnosti Wřazeného z tituIu č|enstvív cNRo|.
V případě opětov.ého Žájmu budevyřazenÝ mUset znovu sp|nit podmínky pro přiznání kva|lí]kace Ro.

l(VÁL|H KÁČN í PoŽADAVKY cNRoI
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III. CHIEF R,ANGE OFFICER

PoDMíNKY PRo PŘtzNÁNí KVAL|F|KAcE
a) osoba. která se chce stát cRo cNRol mus.:

1' Mítzák|adnízna|ost ang|ickéhojazyka (A])' Pod touto formu|acise rozumí, že Rojeschopen bez
prob|émů přečÍst popis stře|ecké situace V A], h|ásit dosažené časy V AJ, |ozumět a bez p|ob|émů

zapsat ča5 h|ášený V AJ, a být schopen zodpovědě| zák|adnídotazy záVodníků V fu,
2' Aklivně VykonáVat funkci Ro minimá|ně po dobu dvou |et před podáním žádost],
3' získat mini.nálně 50 bodú (celkově nash rom á žděných) ja ko Ro, z čehož musíbýt minlmá|ně 30

bodů ,e záVodů LeVe| 3 a vyšších, přičemž V těchto 30 ri bodech musíbý| obsaženo min]má|ně 6

bodů ze závodů plo IPsc pušku a 6 bodú ze záVodú pro IPsc brokovnici,
4. Podat písemnou Žádost,
5. Být schoDen samostatné činnostina stře|ecké situaci na záVodech IPscVšech úrovní'

b) o přiznání kva|iíikace cRo rozhodu].€ W cNRo|na zák|adě 5p|něnívšech s]iše L]vedených podminek.
c) Pí:5emnou žádost podává žadáteI kterémukoIiv 

'e 
č|enů WcNRo|, případně prostředn]ctvím e

mailové adresyVV cNRo|, a to na předepsaném formu|ářlzveřejněném na Webu AsDs cF
d) W cNRo| ie povinen, ve Ihůtědo 14.tidnů ode dne o bd Ížen i žádosti, přezkoumat5p|něnívšech

podÍnínek pro přiznání kva|ifikace cRo cNRo|' Nesp|nil ji žadate| Všechny podmínky pro pR,náni
kvaIifikace cRo cNRo|, budejeho žádos| zamítnuia' V případě, že žadate|sp|ni|Všechny podmínky, je
WcNRo|povinén oznámit P|ezidentovjAsDs čR a Všem RM AsDs čR přijetížádosti'

e) v případě' že seve lhůtě do 14.tidnů od oznámení přij€tížádosti Prezident AsDs cR nebo Píezident
cNRoI vyjádřÍ p|oti přiznání kva|ifikace cRo žadate|e' je W cNRoI povinen žádost bez da|šího

Í) Nenastane.|i skutečnost uvedená pod písmenem €)tohoto č|ánku, musíW cNRo|o žádosti
rozhodnout Ve Ihútě dojednoho měsíce od obdržení žádosti. Při rozhod oVá n í přihlíží roVněž
k případným doporučení.. RM'

g) Rozhodnutíie W cNRo|povinen o2námit pouze žadate|i, P reziden|ovi AsDs ČR a RM A5D5 ČR' Dí]čí
l.ýs|edky h|asováníjednoi|iv.ich orgánů, rozhodnutijednot|i\^í€h oícánú a !ryjádření z'5kaná př
píojednáVání žádostijsou neveřéjná á sdě|Uje se samotný záVěr, tedy zda byla či neby|a žadate|i
přiznána kvaljfikace cRo'

PoDMíNKY pRo UDRžENí KVAL|F|KACE
h) Pro udržení dosaž€né kvaIifikace musí cRo:

1. Dosáhnout 6li bodú za 2 ka|endářní rokv'
2' V prúběhu 2 ka|endářnich roků zastávat funkcicRo alespoň najednom záVodu LeVe|3, nebo

vyšším,
l. Ab'o|vovdL IJll \eodl Iddré pomo(i, oIgdnilovane AsDs čR, alebo jinym' 9látem U/naný.r

školiielem, a to V interva|u 1x za 4 roky' V případě abso|VoVánikurzu u jiného ško|ite|e,je dotyčný
povinen bez výzvy, neprod|eně pojeho absolvováni doručit potvrzenío abso|VoVání kurzu W
cNROt.

V případě, že cRo.esp|ní s|anovené podmínkY, a to Ve Ihútě do jednoho měsíce od UkončenídÍuhého
kaIendářního roku, bude mu snížena kvaIifikace.

IV. MNGE MAS'|ER

PoDMíNKY PRo PŘ|zNÁNí KvALIFIKAcE
al ošoba. která se chce stát RM cNRo| musí:

1' Mír pokroči|ou znalost anglickéhojazYka (A])' Pod touto formulacise rozumi že RM má znaIost A]
V rozsahU cRo a navlcje schopen bez problémú komunikovat se stře|ci a Vedením záVodu V AJ,

2' Aktivně WkonáVat fu n kci cRo minimá|ně po dobu pěti|et,
3. získat minimáIně 15o bodů (ce|kově nashromážděných)' u čehož musíbýt minimá|ně 50 bodů ze

závodů Leve|3 a vyšších, přičemžVtěchto padesátibodectl musí b\^ obsaženo minimá ně 15 bodů
ze záVodů pro IPsc pušku, minimá|ně 15 bodů ze záVodů p.o IPsc brokovnici' a minimá|ně 30
bodů ze závodů v zahraniči,

4. Podat písemnou žádosl'

KvAL|FIKAčNÍ PoŽAoAVKY cNRoI
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b) o přiznán í kva |ifikace RM rozhoduje W cNRo|na zák|adě sp]něníVšech uvedených podmínek.
c) Písemnou žádost podává žadate| kterémukoliv re č|enů W cNRo|, případně prostřednlctvím e.

maiIoVé adresyW cNRo|, a to na předepsaném formu|áři, zveřejněném na webu AsDs ČR'
d) WcNRo|je povinen, Ve Ihůtědo 14 tidnů ode dne obdržení žádosti, přezkour.atsp|něníVšech

podmínek pro přizná n í kva|ifikace RM cNRo|. Nesp|ni| |i žadate| Všechny podmínky pro přiznani
kva|ifikace RM cNRo|' budejeho žádost zamítnuta' V případě, že žadate|sp|njIvšechny podmínky,je
W cNRol povinen oznámit Prezidentovi AsDs ČR a všem RM AsDsČR přtjetižádosti'

e) v případě, ž€ se ve |hůtě do 14.tidnů od oznámení přijetí žádosti Prezid ent AsDs cR vyjádříprotl
přiŽnání kva|ifikace RM žadate|e,je W CNRolpovinen žádo5t bez da|šiho zamítnout'

f) Nedojd€lik zamítnutí žá dosti dte předchoziho odstavce, mu5íW cNRoIo žádostiÍozhodnout Ve
lhůtě dojednoho měsíce od obdrženi žádosti' Přiro,hodoVáníW cNRoIpřih|ížike stanovisku RM
cNROr.

8) VYhovi|i W cNRo| žádosti žadate|e, je žadate|ipřiznána kva|ifikace ProzatímníRM. Po absoivování
praxe pod dozorem kV3|if]kovaného RM cNRo|, nebo RM uznaného W cNRo], bude po schvá|ení
abso|vované praxe W cNRo| žadate|i přiznána kva|ifikace RM. Abso|vování píaxe dok|ádá žadateI
písemnÝm doporučením kvaIifikovaného RM cNRo|, nebo RM Uznaného W cNRo|, pod jehož

dohIedem pracovaIpřjzáVodech Leve|3 a Vyššíchjako asistent RM, nebo RM, s uvedením píohlášení,
žeježadate|p|nězpúsobi|ý pracovat sa mostatně ja ko RM' Minimá|ní požadovaný počei bodů
,Gkaných V kva |ifikácl Prozatím n í RM je 15 bodů' zÍskaných pod doŽorem mininrá|ně dvou RM'

h) Rozhodnutí jeWcNRo|povinen oznámit pouze ž3dat€|ia Prezidentovi AsDs ČR. Dí|čívýs|edky
hIasoVáníjednotIjVých orgánů' rozhodnUtíjednolIi!ých orgánú a Vyjádření' získaná při pro]ednávání
žádosiijsou neveřejná a sdě|Lrje se samotný závěí' tedy zda bY|a či nebY|a žadaleli přiznána kva|iflkace
Pro,arímní RM' KVa|iflkaci RM ziskáVá Prozatírnní RM automaticky napIněním odstavce g) tohoto
č|ánku.

PoDMíNKY PRo UDRŽENí KVAL|FIKAcE
iI P.o udrženídosažené kvaIiÍikace musí RM:

1' Dosáhnout 6.ti bodů za 2 kalendářní roky,
2. V průběhu 2 ka|endářních rokú zastávat fu n kci RM a|espoň najednom závodu LeVe|3, nebo

Vyšším,
3. Abso|vovat kurz Neodk|3dné pomoci, organizované AsDs cR' anebo jiný.Ír, státem uznanym

školite|em,atoVinterva|u1xza4ka|endářniroky'Vpřípaděabso]Vovánikurzuujinéhoškolite|e,
je dotyčný povinen bez \^/z4,' nepÍod|eně pojeho abso|Vování, doručit potvrzenío abso|Vování
kurzu W CNROI.

V případě, že RM nesplní některou z UIožených podmínek a nepošle akceptovaie|né písemné
odůVodněníW cNRol' a tovelhútědojednoho měsíce od ukončenídruhého ka|endářního roku' bude
mU snÍžena kva|ifikace'

STATS OFFICER

PoDMíNKY PRo PŘ|ZNÁNí tryAl|FlKAcE
a) osoba, ktelá se chce stát so cNRo| musí:

1. BÝt č|enem cNRo|.
2. Podat písemnoLr žádost,
3. P|acovat pod doh|edem so cNRo|, nebo pod dohledem 5o schvá|eného W cNRo|, na minimá|ně

třech závodech LeVe|3jako so,
4. Získat písemné doporučeníod so cNRo|, nebo od so schvá|eného W cNRo|, podjehož doh|edem

pracova|, s prohlášením, že je pIně způsobi|ý p.acovai samostainějako 5o.
b) o přiznání kva Iifikace so rozhoduie W cN8ot na zák|adě splněnívšech \.lše Uvedených podmínek'
c) Písemnou žádost podává žadate| kterémuko|iv ze č|enů W cNRot' případně prostřednictvim e

mai|oVé adresy WcNRo|, a to na předepsaném foímu|áři, zveřejněném na webu A5D5 ČR'
d) okamžikem spIněnívšech uvedený.h podmínekje žadateIi přiznána kvaIifikace so'

NvAL|HXAčNÍ PoŽqDAVKY cNRoI
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PoDMí.{w PRo uDRŽENí KvAuE|(AcE
e) P.o ud.žení dosážené kva|i'ikace musí každý so dosáhnou 6 bodů za 2 kalendáříí řoky. V případě, že

so nesplnístanovené podmínky, bude jako 50 VYřazen z evidence cNRo|' V případě opětovného
zájmu budevyřaŽený musetznovu sp|nit podmÍnky pro přiŽnání kva|ifrkace so'

v|. uDRžENí DosAŽENÉ KVAL|F|KACE

a} KaŽdý č|€n cNRo| je povinen prokázBt splněni podmínek p.o udržení dosažené kva|ifika.e (dále pouze
podmínek),jakjsou up.aveny timto předpisem. ve |hůtě dojednoho měsíce od ukončeni příslušného
kalendářního .oku.

b) splřnípodmí.ek prokazuje č|en CNRo| na vyp|něném formuláři ,'Bodová evidence., cN Rol (formuiář
je nawebovÝch stÍánkách cNRo|} nebočlen |RoA {|nternationa| Raíge office.s Asso.iation) na
přís|ušném formu|áři 1RoA ve keÚch má potv.zeny získané bodY ze závodů, ve kteďch púsobiljako
funkcionář závodu- Předchozí věta p|atí p.o závody, kteďch se č|en cNRol zúčastni| v zahřaničÍ. Body
ze závodů' kteréjsou pořádány v ČR, a kte.é jsou uvedeny v ka|endářiAsDs Č& se po potvrzení
oíganizáto.em daného záVodu nač'tajído evidence aotomaticky a č|en cNRo| sije nemusi nechávat
potv.zor..t. Po zaevidováíí bodú dostane na svou e mai|ovou ad.esu oŽnámenÍo připsánÍbodů'

c) vyp|něný formu|ář nebo fo.mu|áře, je člen cNRo| povinen zas|at W CNRo| ve shora uvedené |hůtě,
pokud.hce mít zaevidovánY 5vé body ze zahraničních závodů.

d) W cNRo|iepovinen vést evidenci dosažených bodů u každého č|ena cNRol.

v|l. zÁNx DosAŽENÉ KVAL|FIKACE

a) Wc.{Ro|;é povinén Ve |hůtě do 1.3. daného.oku provést kontÍo|u dosažených bodú u všech č|enů
cNRol za .ok předcházejíci

b} Na ák|adě provedené kottt.o|y, je W cNRo| povinen provést přis|ušné úpravy kva|ifikací v případě že
č|en cNRo| nesp|ni| podmÍnky, vztahujícíse kjeho čijejí dosažené kvalifikaci, a to snižením nebo
odejmutÍm kvaIiRkace.

c) odeimÚtím k!-á|iÍikace Ro zaniká členstvív cNRot a s tím isouvis€jící p.áva a povinnosti č|e.a cNRo|.
d) č|énství v cNRot může zaniknout také tomu, kdo zv|áště hrubým způsobem poruší své povinnosti

člena cNRo|. o takovémto zrušení č|enství v cNRo| je opráaěn .ozhodova! na návrh kteréhoko|iv RM
či č|ena w cNRo|, WcNRo|spo|ečně5 P.ezidentemAsDs ČR. za po.ušení povinností č|ena cNRo|
zvlášť h.ubým zpúsobem je považováno zejména jednáni které je v rozporu s Krédem rozhodčího
formulovanÝm |RoA a přijatým cNRo| .ozhod.utím ze dne 4.2. zo|B'

e} Každýč|en cNRo| múže d|e svého uvážení podat sám písemnou žádost na snížení své kva|ifikace,
přičemž této žádosti musí být vyhověno.

f) Přiznáni kvalifikace č|e.u cNBo| dá|e zaniká okamžikem zániku statutu záús|é osoby u AsDs ČR.
Nás|edné nové nabytí ŠtátU|U závis|é osoby v AsDs čB č|enství v cN Ro| neobnovuje.

v|n. ZABEZPEČENí čtENů cNRo|

a} r\aždý ďen cxRol má nárok na někte.é věci, kte.éjsou potřeb.é k řádnému Výkonu jeho funkce
Iěmitojsou:
t. Díes cNRo|' v množství 1kus'
2' Kalibrp.o ka|ibracízásahů na papíroýi.h terčích, vprovedeníp.o |Psc pisto|i/pušku a |Psc

b.okovnici, v množství 2 kusy od káždého typu.
b} rcždý a€n cNRo| má dá|e p.'ívo:

1. Bezp|átně abso|vovat seminá. Ro Leve|1a ku.z Neodk|adné pomo.i,
2. Na vYdáíi ceÍtifikátu íozhodčího o úspěšném abso|vovánísemináře Ro Leve| 1,

3. zřízení přístupu do on |inesYstému cNRo|a onjine konfe.ence cNRo|'

KvÁÚF|XAčNi mŽADAv(Y cNRo|
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Každý člen cNRo|, kteď bude č|enem Vedení záVodu LeVe| 3 a Wšších, je povin€n nosit při Výkonu sVé funkce
dres č|ena cNRo|' Výjimkou jsou č|enové |RoA, kteří jsou z té|o povinnosti Wmutl, s oh|edem na existující
dopoÍUčeniužívatoficiá|níoděVč|enů|RoA,ajetedynajejichzvážení,jakýoděv!žijí-UŽáVodůn|Ž(|úíovněnež
Level 3, se nošení dÍesu rozhodčího cNRo| siIně doporuču]e'

Každý č|en cNRo|, kten/ bude č|enem Vedení záVodu . bude mu svěřena střelecká situace, ne5rní připustit, aby
na této situaci na záVodech ."Yšší úrovně než Leve| 1 rozhodoval č|oVěk, kteíÝ není Ro, nebo nezískáVá kva|ifikaci
pod|e č|ánku Il', odsl. a), bodu 6' tohoto předpist]. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé
po rušen í bezpečnosti na 5třeIecké situaci, se všemj z toho pIynoucími dúsledky'

tx. osTATNí

x. ZÁVĚREČNÁUSTANoVENí

Tento předpisv ce|ér. rozsahu nahrazuje předchozípředpisschvá|enýdne 14.2' 2017.

Tento předpis nabývá p|atnostidnem podpisu Všech č|enů cNRo| a účinnostidne 1' 1' 2020.
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