ZÁVAZNÁ DEFINICE POJMU
„POMOCNÝ ROZHOD Í“
Závazný výklad definice „pomocný rozhod í“ uvád ný v pravidlech anebo funkcioná na závodech
jmenovaný do asn do sboru rozhod ích.
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2)

3)
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Základní sbor rozhod ích m že být podle pot eby rozší en o osoby, které se jen na dobu
nezbytn nutnou stávají do asnými leny sboru rozhod ích.
Tyto osoby nejsou uvád ny v rozpise závod . Nejsou také schvalovány p íslušným orgánem JF.
Nejsou uvád ny v oficiálním tisku, t.j. na žádné startovní listin nebo výsledku.
K výkonu funkce jsou zváni p ímo po adatelem závod , který také pln odpovídá za jejich po et
a kvalifikaci.
Tyto osoby musí být právn odpov dné a plnoleté (dosáhly již 18 let) a musí být znalé požadované problematiky.
Všechny osoby musí být ádn pou eny hlavním rozhod ím závod o svých úkolech a
povinnostech.
„Pomocní rozhod í“ jsou osoby, které samostatn plní konkrétní úkoly, které jsou zcela jasn a
nezpochybniteln definovány. Obvykle musí své poznatky písemn zaznamenávat, nap . graficky
zakreslit každý neobvyklý pr jezd jezdce p ekážkou a pod.
Po adatel je povinen zabezpe it odpovídající po et vhodných „pomocných rozhod ích“, aby bylo
pln zajišt no dodržování pravidel p íslušné discipliny a také zásady „fair play“.
„Pomocní rozhod í“ jsou obvykle jmenování:
- jako rozhod í u p ekážek, oto ných bod , bod povinného pr jezdu a povinných zastávek;
- k posílení práce komisa p i zajišt ní všech opracoviš a povinn kontrolovaných oblastí;
- k zajišt ní no ních služeb, služby ve stájích;
- ke kontrole technického stavu a vybavení ko ár , jejich vážení a m ení;
- apod.
V žádném p ípad nem že takto jmenovaný „pomocný rozhod í“ vykonávat samostatnou
funkci u vodního p íkopu ve skokových sout ží.
Schváleno VV JF dne 12. 4. 2006
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