Směrnice pro rozhodčí spolku Klub HOOPERS z. s., schválené
představenstvem dne 7.1.2020

1. Rozhodčí Klubu Hoopers z. s. (dále jen rozhodčí) musí
splňovat následující podmínky:
• úspěšné složení teoretické, písemné a praktické zkoušky v
předepsaných podmínkách Klubu Hoopers z. s., (dále jen klub) které
budou vypsány v termínech minimálně s tříměsíčním předstihem
alespoň 1x do roka.
Pozn:
První zkoušky na rozhodčí, byly vypsány s ročním předstihem a
uchazečům byl poskytnut manuál ke splnění podmínek na získání
pozice ROZHODČÍ HOOPERS.
Po složení zkoušek budou úspěšní uchazeči jmenováni rozhodčími a
ve lhůtě dvou let mohou vykonávat post rozhodčího bez dalších
zkoušek, omezení a kvalifikací. Po uplynutí této doby se sami přihlásí
na vypsaný termín přezkoušení, který je povinen vypisovat předseda
klubu po schválení termínu výborem.
•

věk minimálně 18 let

•

řádné členství v Klubu Hoopers z. s.

•

morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k
zastávání funkce (odbornými předpoklady je myšleno aktivní
činnost v hoopers jako je třeba vedení tréninků, pořádání závodů a
akcí s hoopers zaměřením, postupné získávání zkušeností)

•

v profesionálním ani osobním životě nemá nikde záznam o týrání
nebo podezření na týrání psů nebo jiných zvířat

2. Povinnosti hlavního rozhodčího při soutěžích
•

ve spolupráci s pořadatelem zpracovává časový harmonogram
závodu

•

schvaluje plochu a její povrch

•

zodpovídá za dodržování standartu překážek, minimálního rozměru
plochy parkuru a rozmístění překážek

•

na požádání pořadatele může udělit výjimku oproti standartu
překážek, ale pouze s malými odlišnostmi týkající se rozměrů např.
barelů. Za svoje rozhodnutí nese plnou odpovědnost.

•

řídí poradu s ostatními rozhodčími a společně s nimi informuje
pořadatele o záležitostech akce, popř. upřesní posuzování nebo
provádění úkonů v jednotlivých částech závodu

•

řídí a usměrňuje práci jednotlivých postranních rozhodčí

•

přítomní rozhodčí řeší mezi sebou či s pořadatelem aktuální nejen
případné protesty

•

v kompetenci hlavního rozhodčího je odvolat závodní tým nejen
z parkuru, ale i z celého závodu, pokud se mu nezdá zdravotní
způsobilost psa k výkonu (viz řád klubu)

•

má právo odvolat postranního rozhodčího z posuzování, jestliže
porušuje řád Klubu Hoopers z. s., metodiku pro posuzování nebo
kázeň.

•

vlastníkovi papírové podoby VP podepisuje vypsané pořadateli
výkony do tohoto dokladu

•

dbá co nejvíce na pořadateli domluveném dodržování časového
harmonogramu závodu

•

spolupracuje s pořadatelem při vyhlašování výsledků závodu

•

do odvolání se závody se zadáváním titulů CACT, Rez. CACT a
CACIT a Res. aj. nebudou uskutečňovat

•

zprávu o akci zpracovává pouze na žádost klubu o které bude
písemně informován v dostatečném předstihu před konáním
závodu

•

Náhradní rozhodčí z důvodu absence hlavního rozhodčího přebírá
břemeno povinností hlavního rozhodčího, který je povinen uvědomit
pořadatele o své absenci s udáním důvodu v dostatečném
časovém předstihu.

•

zodpovídá za měření kohoutkové výšky u psů, kteří se účastní
závodů poprvé před zahájením závodů

•

pokud rozhodčí nemá k dispozici míru na měření kohoutkové výšky
psa, odpovědnost na zajištění této pomůcky přechází na
pořadatele, kterého musí ale v dostatečné časové lhůtě předem o
této skutečnosti informovat a domluvit se na zajištění měřidla

3. Odměny rozhodčího
• každý rozhodčí si domlouvá výši a způsob vyplácení s pořadateli dle
svého uvážení již při zahájení plánování závodu, pořadatel není
povinen na danou částku přistoupit, je mu dána volba jiného
rozhodčího z klubu. Vše je na domluvě pořadatele a rozhodčího. Klub
se nezavazuje vyplácením odměn za posuzování a od případných
sporů se distancuje.
4. Evidence posuzování
• s platností od ledna 2020 si rozhodčí nechá každý posuzovaný den
závodů potvrdit pořadatelem do Průkazu rozhodčího, který bude
v tištěné podobě k dispozici během ledna 2020.V průkazu bude
zaznamenán den konání závodů, místo a počet startujících týmů.
Podmínkou získání „Průkazu rozhodčího“ je složení kvalifikačních
zkoušek na rozhodčího.
Pozn:
Do dubna 2020 jsou oprávněni závody hoopers posuzovat jako
rozhodčí pouze členi výboru klubu. Ostatní adepti na rozhodčí
hoopers mohou posuzovat závody jako rozhodčí pouze v přítomnosti
tzv. dohledu členů výboru. Na žádost pořadatele může vyjímku udělit
předseda klubu pověřením delegáta z řad členů klubu, který není
členem výboru, ale splňuje předpoklady pro správné posuzování
závodů. Po složení zkoušek v termínech 4.4.2020 a 24.5.2020 bude
moci posuzovat bez dohledu každý absolvent, který složí zkoušky
úspěšně a získá certifikát rozhodčího.
•

stejnými pravidly se musí řídit i všichni postranní rozhodčí

• v případě, že postranní rozhodčí není s posuzováním, svým názorem
ztotožněn s rozhodnutím posouzení hlavního rozhodčího, požádá
ihned po rozporu ostatní rozhodčí (v případě víc rozhodčích na
parkuru) a hlavního rozhodčího o přestávku a svou připomínku sdělí a
projedná s ostatními soukromě, mimo veřejnost. Kdokoli z rozhodčích
se bude při řešení jakéhokoli problému chovat nepřiměřeným
způsobem, riskuje postih ze strany klubu. Viz níže etický kodex
rozhodčího.

ETICKÝ KODEX ROZHODČÍHO
Základní povinnosti rozhodčího při soutěži:
Rozhodčí je povinen řídit se aktuálními rozhodnutími Klubu
Hoopers z.s. a všemi jeho dodatky/upřesněními.
•

nesmí před a v průběhu soutěže požívat alkohol

•

musí vždy rozhodovat nestranně a neutrálně

•

musí hodnotit právě předvedený výkon a nesmí se nechat ovlivnit
jménem závodníka či jeho výkonem/umístěním v předcházejících
soutěžích

•

musí se plně věnovat rozhodování

•

musí být na svém pracovním místě včas a nesmí jej během
soutěže opustit, s výjimkou naléhavých případů (např. toaleta)

•

nesmí ostatní rozhodčí v průběhu soutěže rušit hovorem

•

ke všem závodním týmům, pořadatelům, pomocníkům, hostům a
všem ostatním účastníkům akcí na kterých bude jako rozhodčí
klubu, se musí chovat slušně, empaticky a svá rozhodnutí
vyjadřovat vždy pouze slušnou formou, bez urážek a výpadů. Vždy
se bude chovat korektně a bez postranních úmyslů kohokoli svým
soudcováním poškodit či zvýhodnit. Toto se týká všech rozhodčích,
nejen rozhodčího hlavního.
Porušení kodexu etiky
Za porušení základních povinností hrozí rozhodčímu některý
z níže uvedených postihů (podle závažnosti a četnosti porušení).
Každé takové rozhodnutí o postihu musí výbor zaslat písemnou
formou doporučeným dopisem.

•

1. dopis-napomenutí

•

2. dopis-důtka

•

3. dopis-zákaz činnosti na určitou dobu (rozhodne a určí
předsednictvo Klubu Hoopers z.s.)

•

4. dopis-vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích (ztráta kvalifikace
rozhodčího, rozhodne předsednictvo Klubu Hoopers z.s.)
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