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Český Národní Institut Rozhodčích, jakožto člen International Range Officer Association, s ohledem na
zvyklosti a závazky, platné pro všechny rozhodčí IPSC po celém světě, přijal svým rozhodnutím ze dne 4. února roku
2009, přistoupení ke Krédu rozhodčích IPSC, který je dnem schválení platný, účinný a závazný pro všechny členy
CNROI.

KRÉDO ROZHODČÍCH IPSC
Jako rozhodčí budu vţdy pracovat na závodech IPSC s ohledem na bezpečnost soutěţících, diváků a mých
kolegů, rozhodčích. Bezpečnost bude ve všech mých myšlenkách a činnostech vţdy na prvním místě. Budu vţdy
zdvořilý, ale přitom budu důsledně kontrolovat svou střeleckou situaci a všechny prostory, za které budu odpovědný.
Budu se vţdy snaţit být spravedlivý a nestranný ve svých rozhodnutích.

1.

Bezpečnost bude VŢDY mým prvořadým cílem, rychlost a průběh závodu bude aţ druhotným faktorem.

2.

Je privilegiem a ctí pracovat jako rozhodčí a budu podle toho vţdy jednat.

3.
Je mou povinností vţdy pomáhat závodníkům při jejich snaze dosáhnout svých cílů a nebudu jim v tom
překáţet zbytečným znervózňováním a autoritativním vystupováním.
4.

Nechám stranou všechny své osobní předsudky a budu vţdy jednat jako nestranný soudce.

5.

Své názory si nechám pro sebe a nebudu kritizovat ţádného jednotlivce.

6.

Podrobně se budu seznamovat se všemi platnými předpisy, pravidly závodů a dalšími příslušnými pokyny.

7.
Budu pevný a férový při všech svých rozhodnutích, učiněných v průběhu závodu a budu připraven přednést ve
zkrácené formě své důvody pro tato rozhodnutí závodníkovi anebo kterémukoliv rozhodčímu.
8.
Během závodu bude má pozornost plně soustředěna na toho závodníka, kterého mám sledovat, a nedovolím,
aby má pozornost byla odvedena stranou anebo polevila.
9.
Před a v průběhu závodu nikdy nebudu pít alkoholické nápoje anebo uţívat narkotika či jiné omamné látky.
Jsem seznámen s tím, ţe kdyţ poruším toto pravidlo, můţe mi být v budoucnu pozastaven či zamezen výkon funkce
rozhodčího.
10.
Budu se radit pouze se svými kolegy rozhodčími a organizátory závodů ve věci chování kteréhokoliv
závodníka a o opatřeních, které je třeba učinit.
11.
Jako rozhodčí budu mít pochopení pro vnitřní rozpoloţení závodníka a budu jednat tak, abych mu nebyl
překáţkou anebo ho jinak rušil, pokud to nebude neodkladně nutné.
12.

Budu dbát na to abych se jako rozhodčí vyvaroval omylu anebo nesprávného rozhodnutí.

I. Dosažitelné kvalifikace v CNROI
Dosaţitelnými kvalifikacemi v CNROI, jakoţto sloţky ASDS ČR, jsou:
- RANGE OFFICER (RO)
- CHIEF RANGE OFFICER (CRO)
- RANGE MASTER (RM)
- STATS OFFICER (SO)
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II. Range Officer
a)
Podmínky pro přiznání kvalifikace a pořadí jejich naplňování:
1. statut závislé osoby v ASDS ČR po dobu minimálně jednoho roku,
2. úspěšné dokončení pěti závodů Level II. nebo vyšších (jako střelec),
3. podání písemné ţádosti,
4. minimální věk 18 let,
5. úspěšně ukončení semináře RO Level I.,
6. získání 5 bodů pod dohledem (pracovat při závodech IPSC jako RO) CRO CNROI.
b)
Pořadí splnění podmínek je závazné pro všechny ţadatele. Prezident ASDS ČR společně s prezidentem CNROI
jsou oprávněni, ve zvláštních případech, prominout naplnění podmínky dle čl. II. odst. a) bodu 1. V takovém případě se
má zato, ţe tato podmínka byla řádně naplněna.
c)
O přiznání kvalifikace RO rozhoduje Výkonný výbor CNROI (dále jen VV CNROI) na základě splnění
uvedených podmínek.
d)
Písemnou ţádost podává ţadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, příp. prostřednictvím e-mailové adresy
VV CNROI, bude-li tato zřízena, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR.
e)
Pro připuštění do Semináře RO Level I. je VV CNROI povinen přezkoumat splnění podmínek, uvedených pod
písm.a), coţ provede na základě ţadatelem předloţené ţádosti a kontrolou v evidencích ASDS ČR.
Výjimkou pro připuštění do Semináře RO Level I. jsou stávající členové CNROI, kteří budou připuštěni do
tohoto semináře, poţádají-li o to.
f)
Kaţdý ţadatel je povinen, pro připuštění do Semináře RO Level I., uhradit účastnický poplatek ve výši 500,Kč.
g)
Po úspěšném absolvování Semináře RO Level I. musí ţadatel získat 5 bodů pod dohledem kvalifikovaného
CRO CNROI a tuto skutečnost musí doloţit kterémukoliv ze členů VV CNROI.
h)
Okamţikem splnění všech uvedených podmínek je ţadateli přiznána kvalifikace RO. VV CNROI je, ve lhůtě
do jednoho měsíce, povinen kaţdému, kdo splní uvedené podmínky:
1. vydat průkaz rozhodčího,
2. vydat certifikát o úspěšném absolvování Semináře RO Level I,
3. zřídit přístup do on-line systému CNROI a konference CNROI.
i)
Nikomu, kdo splní veškeré, výše uvedené, podmínky, nelze upírat práva člena CNROI jinak, neţ v rámci a
souladu s tímto předpisem.

Podmínky pro udržení kvalifikace:
Pro udrţení dosaţené kvalifikace by měl kaţdý RO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok.
V případě, ţe RO nebude vyvíjet ţádnou činnost v CNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence CNROI.
Vyřazením z evidence zanikají veškerá práva a povinnosti vyřazenému z titulu členství v CNROI. V případě
opětovného zájmu bude vyřazený muset znovu splnit podmínky pro přiznání kvalifikace RO.
j)
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III. Chief Range Officer
a)
Podmínky pro přiznání kvalifikace:
- částečná znalost AJ (schopnost přečíst popis střelecké situace, hlášení a zápis čísel, časů),
- aktivní výkon funkce RO minimálně po dobu dvou let před podáním ţádosti,
- získání minimálně 50 bodů (celkově nashromáţděných) z toho alespoň 30 bodů ze závodů Level III. a vyšších,
- podání písemné ţádosti VV CNROI.
b)
O přiznání kvalifikace CRO rozhoduje Výkonný výbor CNROI (dále jen VV CNROI) na základě splnění
všech, výše uvedených podmínek.
c)
Písemnou ţádost podává ţadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, příp. prostřednictvím e-mailové adresy
VV CNROI, bude-li tato zřízena, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR.
d)
VV CNROI je povinen, ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne obdrţení ţádosti, přezkoumat splnění všech podmínek
pro přiznání kvalifikace CRO CNROI. Nesplnil-li ţadatel všechny podmínky pro přiznání kvalifikace CRO CNROI,
bude jeho ţádost odmítnuta. V případě, ţe ţadatel splnil všechny podmínky, je VV CNROI povinen oznámit všem RM
CNROI a Prezidentovi ASDS ČR přijetí ţádosti, a vyzvat oslovené k vyjádření stanoviska k předloţené ţádosti.
e)
V případě, ţe se ve lhůtě do jednoho měsíce více neţ polovina RM anebo Prezident ASDS ČR vyjádří proti
přiznání kvalifikace CRO ţadatele, je VV CNROI povinen ţádost bez dalšího zamítnout.
f)
Nenastane-li skutečnost, uvedená pod písm. e), musí VV CNROI o ţádosti rozhodnout ve lhůtě do jednoho
měsíce od uplynutí lhůty, uvedené pod písm. e). Při rozhodování je VV CNROI povinen hodnotit vyjádření jednotlivých
RM CNROI a Prezidenta ASDS ČR.
g)
Před zveřejněním rozhodnutí VV CNROI je Prezident CNROI povinen své rozhodnutí oznámit Prezidentovi
ASDS ČR ke schválení. Odmítne-li Prezident ASDS ČR toto rozhodnutí schválit, musí VV CNROI nově rozhodnout, to
za přítomnosti Prezidenta ASDS ČR.
h)
Rozhodnutí je VV CNROI povinen oznámit pouze ţadateli. Dílčí výsledky hlasování jednotlivých orgánů,
rozhodnutí jednotlivých orgánů a vyjádření, získaná při projednávání ţádosti jsou neveřejná a nesmí být sdělována,
sděluje se pouze samotný závěr, tedy zda byla či nebyla té které osobě přiznána kvalifikace CRO.

i)
Podmínky pro udržení kvalifikace:
- dosaţení 6-ti bodů za kalendářní rok,
- v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci CRO alespoň na jednom závodu Level II. nebo vyšším,
- absolvování kurzu Neodkladné pomoci, organizované ASDS ČR, anebo jiným, státem uznaným školitelem, a to v
intervalu 1 x za 2 kalendářní roky. V případě absolvování kurzu u jiného školitele je dotyčný bez výzvy, neprodleně po
jeho absolvování, doručit potvrzení o absolvování kurzu VV CNROI.

V případě, ţe CRO nesplní některou z uvedených podmínek a nepošle akceptovatelné písemné odůvodnění, to
ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu sníţena kvalifikace.
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IV. Range Master
a)
Podmínky pro přiznání kvalifikace:
- předpokladem je částečná znalost AJ (viz. znalost CRO + komunikace se střelci, rozhodčími a RM v AJ),
- aktivní výkon funkce CRO minimálně po dobu pěti let,
- získání minimálně 150 bodů (celkově nashromáţděných), z toho alespoň 50 bodů ze závodů Level III. a vyšších,
- podání písemné ţádosti,
b)
O přiznání kvalifikace RM rozhoduje VV CNROI na základě splnění všech, výše uvedených, podmínek.
c)
Písemnou ţádost podává ţadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, příp. prostřednictvím e-mailové adresy
VV CNROI, bude-li tato zřízena, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR.
d)
VV CNROI je povinen, ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne obdrţení ţádosti, přezkoumat splnění všech podmínek
pro přiznání kvalifikace RM CNROI. Nesplnil-li ţadatel všechny podmínky pro přiznání kvalifikace RM CNROI, bude
jeho ţádost odmítnuta. V případě, ţe ţadatel splnil všechny podmínky, je VV CNROI povinen oznámit všem RM
CNROI a dále Prezidentovi ASDS ČR přijetí ţádosti, a vyzve oslovené k vyjádření stanoviska k předloţené ţádosti.
e)
V případě, ţe se většina RM CNROI anebo Prezident ASDS ČR ve lhůtě do 14-dní ode dne doručení ţádosti
vyjádří proti přiznání kvalifikace, je VV CNROI povinen ţádost bez dalšího zamítnout.
f)
Nedojde-li k zamítnutí ţádosti dle předchozího odstavce, musí VV CNROI o ţádosti, společně s Prezidentem
ASDS ČR, rozhodnout ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, uvedené pod písm. e).
Při rozhodování jsou rozhodující (VV CNROI a Prezident ASDS ČR) povinni hodnotit jednotlivá vyjádření
RM CNROI, těmito však nejsou vázáni.
g)
Vyhoví-li tito rozhodující ţádosti ţadatele, je ţadateli přiznána kvalifikace PROZATIMNÍ RM. Po absolvování
praxe pod dozorem kvalifikovaného RM CNROI bude ţadateli přiznána kvalifikace RM. Absolvování praxe dokládá
ţadatel písemným doporučením kvalifikovaného RM CNROI, pod jehoţ dohledem pracoval při závodech IPSC – level
III. jako asistent RM anebo RM, s uvedením prohlášení, ţe je ţadatel jiţ plně způsobilý pracovat samostatně jako RM.
Minimální počet bodů, získaných pod dozorem v kvalifikaci PROZATIMNÍ RM, je 21.
h)
Rozhodnutí je VV CNROI povinen oznámit pouze ţadateli. Dílčí výsledky hlasování jednotlivých orgánů,
rozhodnutí jednotlivých orgánů a vyjádření, získaná při projednávání ţádosti jsou neveřejná a nesmí být sdělována,
sděluje se pouze samotný závěr, tedy zda byla či nebyla té které osobě přiznána kvalifikace PROZATIMNÍ RM.
Kvalifikaci RM získá PROZATIMNÍ RM automaticky naplněním odst. g).

i)
Podmínky pro udržení kvalifikace :
- dosaţení minimálně 6-ti bodů za kalendářní rok,
- v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci RM alespoň na jednom závodě Level II. nebo vyšším,
- absolvování kurzu Neodkladné první pomoci, organizované ASDS ČR anebo jiným, státem uznaným školitelem, a to v
intervalu 1 x za 2 kalendářní roky. V případě absolvování kurzu u jiného školitele je dotyčný bez výzvy, neprodleně po
jeho absolvování, doručit potvrzení o absolvování kurzu VV CNROI.

V případě, ţe RM za jeden kalendářní rok nesplní některou z uvedených podmínek a nepošle akceptovatelné
písemné odůvodnění, to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu sníţena kvalifikace.

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

V. Stats Officer
a)
Podmínky pro přiznání kvalifikace a pořadí jejich naplňování:
1. členství v CNROI.
2. podání písemné ţádosti,
3. získání písemného doporučení od SO CNROI, pod jehoţ dohledem pracoval při závodech IPSC jako SO, s uvedením
prohlášení, ţe je jiţ plně způsobilý pracovat samostatně jako SO.
b)
Pořadí splnění podmínek je závazné pro všechny ţadatele.
c)
O přiznání kvalifikace SO rozhoduje VV CNROI na základě splnění všech, výše uvedených, podmínek.
d)
Písemnou ţádost podává ţadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, příp. prostřednictvím e-mailové adresy
VV CNROI, bude-li tato zřízena, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR.
e)
Okamţikem splnění všech uvedených podmínek je ţadateli přiznána kvalifikace SO. Nikomu, kdo splní
veškeré, výše uvedené podmínky, nelze upírat práva člena CNROI jinak neţ v rámci a souladu s tímto předpisem.

Podmínky pro udržení kvalifikace:
Pro udrţení dosaţené kvalifikace by měl kaţdý SO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok.
V případě, ţe SO nebude vyvíjet ţádnou činnost v CNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence CNROI a v
případě opětovného zájmu bude muset splnit podmínky pro přiznání kvalifikace SO.
f)

VI. Udržení dosažené kvalifikace
a)
Kaţdý člen CNROI je povinen prokázat splnění podmínek pro udrţení dosaţené kvalifikace, jak jsou tyto
upraveny tímto předpisem, ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku.
b)
Splnění těchto podmínek prokazuje člen CNROI označením závodů, v nichţ působil jako člen vedení závodu, s
uvedením dosaţených bodů, jak jsou tyto upraveny Pravidly IPSC.
c)
Takovýto soupis je člen CNROI povinen zaslat pověřenému členu VV CNROI. Tato povinnost zanikne dnem
uvedení do provozu on-line evidenčního systému bodů členů CNROI. Tímto okamţikem bude kaţdý člen CNROI
povinen označovat závody, v nichţ působil jako člen vedení závodů, prostřednictvím tohoto on-line systému, popsaná
lhůta tímto zůstává nedotčena.
d)
Nesplní-li člen CNROI tuto povinnost, má se zato, ţe v příslušném roce získal 0 bodů.
e)
VV CNROI je povinen vést evidenci dosaţených bodů u kaţdého člena CNROI.

VII. Zánik dosažené kvalifikace
a)
VV CNROI je povinen, ve lhůtě do 1. 3. toho kterého roku, provést kontrolu dosaţených bodů u všech členů
CNROI.
b)
Na základě provedené kontroly je VV CNROI povinen provést příslušné úpravy kvalifikací v případě, ţe člen
CNROI nesplnil podmínky, vztahující se k jím dosaţené kvalifikaci, odejmutím kvalifikace.
c)
Odejmutím kvalifikace RO zaniká členství v CNROI a s tím i související práva, povinnosti a oprávnění člena
CNROI.
d)
Členství v CNROI můţe zaniknout také tomu, kdo zvláště hrubým způsobem poruší své povinnosti člena
CNROI. O takovémto zrušení členství v CNROI je oprávněno rozhodovat, na návrh kteréhokoliv z RM či člena VV
CNROI, VV CNROI společně s Prezidentem ASDS ČR. Za porušení povinností člena CNROI je povaţováno i jednání,
které je v rozporu s Krédem rozhodčího.
e)
Kaţdý člen CNROI můţe dle svého uváţení podat sám písemnou ţádost na sníţení své kvalifikace, této ţádosti
musí být vyhověno.
f)
Přiznaná kvalifikace členu CNROI dále zaniká okamţikem zániku statutu závislé osoby u ASDS ČR. Následné
nové nabytí statutu závislé osoby členství v CNROI neobnovuje.
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VIII. Zabezpečení členů CNROI
a)
Kaţdý člen CNROI má nárok na věci, které jsou nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Těmito jsou:
- oděv, sestávající z dresu a kalhot rozhodčího v provedení dle přílohy 1,
- kalibr v provedení dle přílohy 2,
- pravidla IPSC, a to v tištěné podobě, budou-li distribuována, anebo minimálně v elektronické podobě,
- příruční lékárničku, v provedení dle přílohy 2.
b)
Kaţdý člen CNROI má dále právo:
- bezplatně absolvovat seminář RO Level I. a kurz Neodkladné první pomoci,
- na vydání (i opětovné) průkazu rozhodčího, certifikátu rozhodčího o úspěšném absolvování Semináře Level I,
- zřízení přístupu do on-line systému CNROI a konference CNROI, to okamţikem jejich uvedením do provozu.
c)
Kaţdý člen má nárok na dodání nového oděvu za těchto podmínek:
- dosaţení 50-ti bodů, evidovaných VV CNROI, po okamţiku, kdy člen CNROI obdrţel dres a kalhoty, anebo
- uplynutím 4 let po okamţiku, kdy člen CNROI obdrţel dres a kalhoty a
- předloţením poţadavku na dodání nového oděvu u VV CNROI.
d)
Kaţdý člen má nárok na dodání nových věcí za těchto podmínek:
- dosaţení 50-ti bodů, evidovaných VV CNROI, po okamţiku, kdy člen CNROI obdrţel kalibr, anebo
- uplynutím 4 let po okamţiku, kdy člen CNROI obdrţel kalibr a
- předloţením poţadavku na dodání kalibru u VV CNROI.
e)
Kaţdý člen CNROI má nárok na věci, které jsou nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce za úplatu bez
omezení, a to na základě individuální dohody.
Uvedené nároky zanikají v případě, ţe člen CNROI nesplnil či neplní povinnost, uloţenou mu tímto předpisem.

IX. Ostatní
Kaţdý člen CNROI, který bude členem vedení závodu, je povinen nosit, při výkonu své funkce, oděv člena
CNROI. Výjimkou jsou členové IROA, kteří jsou z této povinnosti vyjmuti, s ohledem na existující doporučení uţívat
oficiální oděv členů IROA a tedy je na jejich zváţení, jaký oděv uţijí.

X. Přechodná ustanovení
a)
Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.
b)
Ustanovení o povinnosti zpřístupnit on-line systém vzniká dnem uvedení do provozu tohoto systému.
c)
Povinnost absolvovat kurz Neodkladné první pomoci nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.
d)
Úkony, provedené v souladu s předchozím zněním tohoto předpisu budou naplněny v rozsahu a způsobem dle
tohoto předpisu a nebude-li to moţné, pouţije se úprava předchozí.

za ASDS ČR, dne 14. 2. 2017

Bc. Roman Šedý, prezident ASDS ČR
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PŘÍLOHA č. 1
oděv rozhodčího
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PŘÍLOHA č. 2
kalibr rozhodčího
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lékárnička rozhodčího
SEZNAM MATERIÁLU

Šátek trojcípý r. 130 x 80 x 80 cm
Obvaz hotový, sterilní 8 x 10 cm
Obinadlo pruţné 12 x 10 cm
Obinadlo škrtící, pryţové 70 x 2,5 cm
Rouška pro dýchání z plic do plic
Textilní náplast 8 x 4 cm - 6 ks v balení
Rukavice latexové, chirurgické

Vždy je nutno sledovat EXPIRACI a materiál měnit!

OBSAH LÉKÁRNIČKY PRVNÍ POMOCI
NA STŘELNICI
Obsah lékárničky první pomoci na střelnici je upraven přílohou č. 2 VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č.
493/2002 Sb., navazující na ust. odst. 2, § 54, zák. č. 119/2002 Sb. o zbraních, v pozdějším znění.
Tento zdravotnický materiál MUSÍ obsahovat lékárnička na střelnici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

materiál

specifikace

počet

Obvaz hotový sterilní
Obvaz hotový sterilní
Obvaz hotový sterilní
Šátek trojcípý
Obinadlo elastické
Náplast hladká cívka
Náplast s polštářkem
Obinadlo škrticí pryţové
Dezinfekční roztok ve spreji nebo mechanickým rozprašovačem
Obvaz hotový sterilní
Rouška resuscitační
Rouška PVC
Rukavice pryţové (latextové) chirurgické v obalu
Nůţky

Č. 2
Č. 3
Č. 4

5 ks
5 ks
5 ks
3 ks
3 ks
2 ks
12 ks
3 ks
1 ks
3 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks

Vždy je nutno sledovat EXPIRACI a materiál měnit!

10 cm x 5 m
2,5 cm a 5 cm x 5 m
8 cm x 4 cm
Délka 70 cm
5 cm x 7,5 cm
20 cm x 20 cm

expirace

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

Tento zdravotnický je doporučen, jako rozšíření výše uvedeného seznamu, lékařem PP:
materiál

specifikace

počet

15.

prostředek na výpach oka např. borovou vodu, oční sprchu

1 ks

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gáza
větší mnoţství rukavic- i nesterilních
anatomická pinzeta
Samorozpínací vak /Ambu/ vč. masek
AED automatický defibrilátor vč. elektrod
Kramerovy dlahy
Ochlazovací spray / Kelén/
Set pro ošetření popápeniny /Burn kit- Water Jel/
rozšíření obvazového materiálu, popsaného pod body 1. aţ 3.
Kartičku s adresou , event. GPS polohou střelnice pro volání
na 155, 112

Ophtal 50 ml., borová voda,
oční sprcha
7,5 x 7,5 ster. komp.
cca. 20 cm

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
+50%

24.

Vždy je nutno sledovat EXPIRACI a materiál měnit !

větší na DK menší na HK

5 ks

expirace

