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ČMBS – sekce karambol

Komise rozhodčích sekce karambol

SMĚRNICE č. 1/2020

Komise rozhodčích sekce karambol (dále jen „KRSK“)

1. Statut
1.1 KRSK je stálým odborným, poradním a výkonným orgánem Výkonného výboru (dále jen „VV“) sekce

karambol (dále jen „SK“) s delegovanými pravomocemi v oblasti činnosti rozhodčích karambolu.

1.2 KRSK je vrcholným profesním orgánem agendy rozhodčích SK.

1.3 KRSK je zřízena na základě „STANOV“ Českomoravského biliardového svazu (dále jen „ČMBS“),

s přihlédnutím k dokumentu „STATUT KOMISE ROZHODČÍCH ČMBS“.

1.4 Hlavním posláním a úkolem KRSK je v rámci svých kompetencí řídit oblast rozhodčích a navrhovat

patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích, vykládat pravidla ČMBS a Evropské billiardové federace

(dále jen „CEB“), dotvářet národní pravidla mimo rámec CEB a další činnosti v oblasti rozhodčích.

1.5 Působnost, složení, organizace a kompetence KRKS se řídí stanovami ČMBS, rozhodnutími VV SK a touto

směrnicí.

2. Organizace
2.1 VV SK svým usnesením, na návrh KRSK, schvaluje sbor členů KRSK. Sbor členů KRSK se vyhlašuje v dokumentu

„JMENOVACÍ LISTINA“.

2.2 Sbor členů KRSK svou většinou volí a odvolává ze svých řad předsedu, místopředsedu, vedení a radu KRSK.

2.3 KRSK řídí a za její činnost VV SK odpovídá předseda. V době jeho nepřítomnosti, zaneprázdnění nebo

delegování předsedou, zastupuje předsedu místopředseda.

2.4 Vedení KRSK je tříčlenné a vždy ho tvoří předseda, místopředseda a tajemník.

2.5 Vedení KRSK deleguje členům sboru KRSK výkon konkrétních činností, které vyplývají z pravomocí KRSK.

2.6 Radu KRKS tvoří vedení KRKS a další jmenovaní členové sboru KRSK, zastupující pro KRSK významné řídící

pozice, posty poradní nebo diplomatického charakteru apod.

2.7 Předseda KRSK je členem Sportovní komise ČMBS.

2.8 Tajemník KRSK je členem VV SK.

2.9 Člen vedení nebo rady KRSK nemůže být členem Kontrolní revizní komise SK nebo ČMBS.

3. Kompetence
3.1 Zpracovává, zavádí a interpretuje platná znění mezinárodních pravidel v České republice.

3.2 KRSK má právo a je kompetentní oslovovat ze své pozice všechny kluby a hráče organizované v ČMBS

ve spojení se svou komplexní správou agendy rozhodčích.

3.3 Zabezpečuje jednotný výklad a aplikaci pravidel karambolu.

3.4 Provádí odborné rozbory, vydává prohlášení a výkladová stanoviska k problematice aplikace pravidel.

3.5 Vydává směrnice (např. metodické pokyny) pro činnost rozhodčích karambolu, které jsou pro rozhodčí závazné.

3.6 Připravuje metodiku činnosti rozhodčích pro kandidáty, rozhodčí, lektory a zkušební komisaře.

3.7 Plánuje, organizuje, zajišťuje a pořádá školení (semináře, vzdělávací kurzy) rozhodčích všech stupňů.

3.8 Nastavuje, specifikuje a ověřuje požadavky rozhodcovských kvalifikačních tříd, včetně přezkoušení

z teoretických a praktických znalostí pravidel karambolu.

3.9 Vede evidenci (databázi) všech rozhodčích a jejich rozhodcovských tříd, a uděluje, prodlužuje a odebírá

licence rozhodčího.

3.10 Deleguje rozhodčí mistrovských akcí, soutěží a šampionátů, spravuje metodiku nasazování.
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3.11 Kontroluje, dozoruje a prověřuje konkrétní činnost a působnost rozhodčích, včetně přímého dohledu

při výkonu funkce rozhodčího (ověření úrovně výkonu).

3.12 Vyhodnocuje činnost rozhodčích v zápasech (stolový rozhodčí) a utkáních či turnajích (vrchní rozhodčí),

a to zejména na základě zpráv delegátů a zápisů ze zápasů (utkání).

3.13 Projednává v souladu s Disciplinárním řádem ČMBS porušení povinností (kázeňské provinění) výkonu

funkce rozhodčího na všech úrovních mistrovských soutěží, turnajů, šampionátů apod.

3.14 Aktivně vyhledává, navrhuje a připravuje kandidáty na pozice rozhodčích mezinárodní úrovně (CEB).

3.15 Vede knihovnu řešených precedentních případů (výklad a aplikace pravidel), které byly projednány KRSK.

3.16 KRSK navrhuje VV SK rozpočet pro svoji činnost a rovněž předkládá podněty k případným změnám dotčených

dokumentů (Manuál SK, Sazebník SK).

3.17 Pověření členové jednotlivých akcí odpovídají za řádné vyúčtování a čerpaní finančních prostředků v souladu

 s požadavky VV SK v návaznosti na pokyny generálního sekretáře a účtárny svazu.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Směrnice schválena dne 10. 9. 2020 VV SK.

Okamžikem schválení je potvrzena platnost směrnice a zároveň se předchozí vydané směrnice ruší.

Směrnice po svém schválení Sportovní komisí ČMBS podléhá revizi, která proběhne po školení CEB v roce

2021 v Praze, nejpozději však před zahájením nové soutěžní sezóny 2021/2022 (do dne 31. 8. 2021).

Motto:

Rozhodčí je za všech okolností naprosto nepopíratelnou persónou a nejvyšší autoritou v průběhu

vedení akce, utkání či zápasu. Rozhodčí v duchu fair play rozhoduje nestranně, důsledně a striktně,

posuzuje dodržování pravidel, řádů a směrnic, a jejich porušování a ostatní prohřešky řeší okamžitě,

jasně a srozumitelně.
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