Statut Komise rozhodčích Českého svazu curlingu
Komise rozhodčích Českého svazu curlingu /KR/ má významné poslání v oblasti zabezpečení
řádného průběhu a regulérnosti všech utkání pořádaných Českým svazem curlingu /ČSC/.

1. Základní ustanovení
a) KR je zpravidla tříčlenný orgán složený z rozhodčích s platnou rozhodcovskou licencí
ČSC. Členové KR jsou jmenováni Výkonným výborem ČSC /VV/.
b) KR je řízena jejím předsedou. Předsedu volí ze svého středu členové KR.
c) KR nezasahuje do kompetencí VV ani nepřebírá jeho odpovědnosti. KR sama plánuje
a řídí svou činnost a za tuto odpovídá VV.
d) KR jedná zpravidla elektronickou formou, její zasedání jsou nepravidelná.
e) Jednání KR vede její předseda, v případě jeho nepřítomnosti komisí zvolený zástupce.
f) KR rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy, event. hlas jeho zvoleného zástupce.

2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti KR je:
a) nominovat hlavní rozhodčí a ostatní rozhodčí (vč. pomocných a rozhodčí časomíry)
/rozhodčí/ na jednotlivé hrací dny soutěží organizovaných ČSC.
b) odvolávat rozhodčí z vlastní iniciativy a také z podnětu Soutěžní komise Českého
svazu curlingu /SK/.
c) odpovídat za dodržení technických a etických pravidel curlingu v průběhu všech
soutěží organizovaných ČSC.
d) informovat SK a VV o průběhu mistrovských soutěží.
e) zajistit kontrolu správnosti výsledků, případně losování.
f) zajistit průběžnou informovanost rozhodčích a klubů o změnách pravidel.
KR postupuje v souladu s Pravidly curlingu a řády a dokumenty ČSC (v platném znění):
- Registrační řád
- Herní řád Mistrovství ČR v curlingu mužů a žen a mixed doubles
- Herní řád Mistrovství ČR v curlingu žáků, juniorů a juniorek
- Herní řád kvalifikačního turnaje ČSC
- Kvalifikace na Zimní olympijské hry 2022
- Kvalifikace MD na Zimní olympijské hry 2022
- Závazné pokyny pro účastníky jednotlivých soutěží pořádaných ČSC (extraliga
a 1. mužů a žen a divize Mistrovství České republiky /MČR/ mužů a žen, MČR mixed
doubles, MČR žáků, juniorů a juniorek MČR mixů, Pohár ČSC mužů a žen, Pohár ČSC
juniorů a juniorek, Pohár ČSC žáků).

3. Práva a povinnosti
a) Předseda nebo jím pověřený zástupce KR má právo se zúčastnit jednání všech orgánů
ČSC s výjimkou jednání Disciplinární komise Českého svazu curlingu, pokud se toto
jednání netýká záležitostí spadajících do kompetence KR.
b) Předseda nebo jím pověřený zástupce KR má povinnost podávat zprávu o výsledcích
činnosti KR Výkonnému výboru ČSC.
c) Předseda nebo jím pověřený zástupce KR se účastní jednání SK.
d) Ve spolupráci s VV zajišťuje KR pravidelná školení rozhodčích a dává doporučení
Výkonnému výboru ČSC pro udělení rozhodcovských licencí ČSC.
e) Zajišťuje dostatečnou erudici rozhodčích.
f) Vypracovává metodické pokyny pro činnost rozhodčích (posuzování dresů týmů,
chování týmů na ledě, apod.).
g) KR vydává stanoviska pro SK a VV v případě stížností na postup rozhodčích, event.
v případě odvolání proti rozhodnutí SK ve věci stížností na postup rozhodčích.

4. Závěrečná ustanovení
Statut Komise rozhodčích Českého svazu curlingu /statut KR/nabývá platnosti a účinnosti
okamžikem schválení Výkonným výborem ČSC.
Platnost statutu KR zaniká dnem schválení jeho nové či upravené verze.

Schváleno VV ČSC dne: 18. června 2018

