Rozhodnutí VV ČNROI č. 2. ze dne 5. 2. 2009
1.
VV ČNROI schválil a pověřil Kvida Klecandu, jakožto člena prezidia, k předložení Návrhu na odklad
účinnosti Rozhodnutí prezidia, a to takto :
Návrh prezidiu :
předmět :
Usnesení prezidia ze dne 10. 11. 2005, s účinností od 1. 1. 2006, resp. 1. 1. 2007, o kvalifikačních
předpokladech členů ČNROI – návrh na odklad účinnosti.
Uvedeným usnesením prezidia byly stanoveny podmínky pro výkon funkce RM a kvalifikační předpoklady pro
udržení této. Mimo jiné byla stanovena povinnost, pro udržení této kvalifikace, stát se, či být členem IROA.
Jelikož doposud někteří RM nejsou členy IROA, měla by těmto být zrušena dosažená kvalifikace, jelikož
účinnost předmětného usnesení je datována ke dni 1. 1. 2007.
V této skupině RM se nachází mimo jiné i osoby aktivní a lze se proto domnívat, že by nebylo žádoucí těmto
kvalifikaci snížit.
Navrhuji proto odklad účinnosti předmětného usnesení u osob, které učiní veškeré nezbytné úkony, které
povedou k odstranění absence členství v IROA, a to v termínu do dvou měsíců od okamžiku, kdy budou k tomuto
vyzvány VV ČNROI.
Osoby, které předmětnou lhůtu využijí k podání přihlášky k IROA, pak budou po dobu do 31. 12. 2009
považovány za RM, kteří naplnili kvalifikační předpoklady pro udržení kvalifikace avšak za předpokladu, že prokáží
zaslání řádně vyplněné přihlášky k IROA.
2.
VV ČNROI přijal návrh na vytvoření ON-LINE systému, prostřednictvím kterého vznikne organizátorům
závodů možnost poskytnout Statistické listy ČNROI. Systém by měl být připraven k prezentaci na poradě organizátorů.
3.
VV ČNROI přijal návrh na vytvoření ON-LINE systému, prostřednictvím kterého vznikne každému
rozhodčímu možnost vykazovat udělené body ze závodů IPSC.
4.
VV ČNROI přijal návrh na tvorbu databáze členů ČNROI, která s omezeními bude přístupná organizátorům
závodů IPSC v našem regionu.

Rozhodnutí VV ČNROI č. 3. ze dne 10. 2. 2009
VV ČNROI schválila, ve snaze o podporu organizátorů, záměr na vyhlášení dalšího ročníku soutěže o
„Nejlepšího rozhodčího roku 2009“.
Pro atraktivnost soutěže pak zajistil VV ČNROI dalšího sponzora, který poskytne do této soutěže TIMER
CED, jakožto hlavní cenu pro účastníky této soutěže.
Soutěž je určena výlučně pro členy ČNROI. Jediným kritériem pro umístění v soutěži je dosažení co největšího
počtu bodů, získaných při závodech IPSC.
Hlavní cenu poskytne firma NEREUS s.r.o. ( www.nereus.cz)
Zveřejněním a organizací soutěže se pověřuje Zdeněk Ochonski.
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