Asociace sportovní dynamické střelby České republiky, z.s.
U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha, Holešovice, IČ: 45768811, zapsán u MS v Praze, sp. zn.: L 3466

Předpis pro evidenci bodů rozhodčího CNROI
Za práci na IPSC závodě získávají členové CNROI body a to při práci ve funkcích RO, SO, CRO, RM,
MD,QM,SERVIS. Jedná se o schválené závody IPSC pořádané jak v České Republice, tak v zahraničí.
V souladu s platnými pravidly IPSC a dle úrovně (dále level) závodu jsou udělovány body takto:
Level I – 1 bod
Level II – 2 body
Level III – 3 body
Level IV – 4 body
Level V – 5 bodů
Celkově nashromážděné body eviduje VV CNROI a tyto informace poskytne GS ASDS ČR.
Bodové hodnocení a celkové počty získaných bodů slouží pro posouzení aktivity rozhodčího a
z důvodu udržení či případného zvýšení kvalifikace. Dále pak při nárocích na výdej vybavení
rozhodčího jako např. dres, kalibr atd.
Evidence bodů se provádí dvěma způsoby:
1. Po ukončení závodu IPSC v České Republice pořadatel (MD, RM …) poskytne seznam
činovníků závodu s jejich funkcemi v závodě VV CNROI a tak vznikne automatická registrace
bodů za závody v ČR. V případě neposkytnutí seznamu VV CNROI pořadatelem, body
nebudou započteny.
2. V případě práce na zahraničním závodě musí jednotliví členové CNROI sami si zapsat závod
do formuláře Evidence bodů a musí jej nech at podepsat RM nebo MD závodu. Bez tohoto
podpisu nebudou body ze zahraničního závodu evidovány.
Formulář obsahuje: Jméno RO, dosaženou dosavadní kvalifikaci a číslo člena CNROI (číslo je
k dispozici u VV CNROI).
Formulář je ke stažení na stránkách ASDS ČR a u prezidenta CNROI.
V případě nedostatku polí pro závody, rozhodčí použije formulářů více.
Tento vyplněný formulář či formuláře jsou všichni členové CNROI povinni odevzdat na konci
kalendářního roku, chtějí-li evidovat i body získané v zahraničí VV CNROI fyzicky, či elektronicky a to
nejpozději do konce ledna následujícího roku.
Formulář lze použít i pro evidenci bodů získaných v ČR a to z důvodu osobní evidence či kontroly.
U členů IROA postačí pro evidenci bodů ze zahraničních závodů level III a více dodat kopii jejich IROA
formuláře (points card) VV CNROI.
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