
 

Uznesenie 

z výročného   zasadnutia delegátov komisie rozhodcov 

konaného dňa 4.2.2017 v Žiline 

  

A. Berie na vedomie 

 Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2016 

 Správu o činnosti KR za rok 2016 

 Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  v roku 2017 

 Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 

 Odstúpenie p. Rímeša z dôvodu doporučenia Prezídia OŠČ, aby každá sekcia mala 

v komisii rozhodcov kvalifikovaného zástupcu 

 Ukončenie činnosti predsedu KR p. Milana Selešiho  

 

B. Schvaľuje  

 Plán práce komisie rozhodcov na rok 2017 

 Vykonanie školení rozhodcov na rok 2017  

 Návrh rozpočtu KR na rok 2017 

 Schvaľuje kooptáciu nových členov KR – p. Jankovičová, p. Hupková 

Odporúča 

 Dopracovať nasadenie rozhodcov podľa termínového kalendára na dlhodobé súťaže 

s prihliadnutím na odbornosť a skúsenosti u hlavných  rozhodcov a nielen na ekonomické 

hľadisko.  

 Aktualizovať zoznam rozhodcov na internetovej stránke športovej činnosti, Rady SRZ  

 Sekretariátu OŠČ oboznamovať komisiu rozhodcov s čerpaním prostriedkov za cestovné 

náhrady  predloženými  za  jednotlivé preteky delegovanými rozhodcami .  

 Všetkým delegovaným rozhodcom zabezpečiť si ubytovanie počas dlhodobých súťaží vo 

výške maximálne 20,- eur 

 Vedúcim jednotlivých sekcii oznámiť KR zmeny miesta a času konania dlhodobých súťaží,    

z dôvodu nového delegovania rozhodcov. 

 Vedúcim jednotlivých sekcií schváliť propozície na súťaže , aby neboli v rozpore 

so schválenými predpismi pre športovú činnosť.  

 Organizáciám SRZ , ktoré majú prihlásených pretekárov v súťažiach organizovaných   

odborom ŠČ delegovať z členskej základne minimálne jedného kandidáta na rozhodcu. 

 Modifikáciu predpisov -  aby o udelení žltej karty počas konania pretekov rozhodovala 
rozhodcovská komisia v zložení hlavný rozhodca, sektorový rozhodca a garant 



pretekov. Postih – výšku trestu  za  udelenie červenej  karty  na pretekoch dorieši 
disciplinárna komisia. 

 

D. Ukladá 

 Všetkým rozhodcom oboznámiť sa s novými predpismi a vykonávať svoju činnosť v zmysle 

nových pravidiel a ich modifikácii pre rok 2017 

 Všetkým rozhodcom zúčastniť sa školenia pre rok 2017  

 Hlavným rozhodcom odovzdať do 7 dní  platnú výsledkovú listinu spolu so správou hlavného 

rozhodcu z pretekov a podpísané výkazy práce na sekretariát OŠČ ihneď po ukončení daného 

mesiaca. Výsledky a správu zaslať aj vedúcemu KR 

 Všetkým rozhodcom odosielať cestovné výkazy najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní práce 

 Hlavným rozhodcom zasielať výsledky z pretekov spracované len na tabuľkách a programoch 

schválených komisiou rozhodcov.    

 KR zabezpečiť plnenie plánu práce na rok 2017 a aktívne sa zapájať do prípravy MS  LRU – 

Mucha a podieľať sa na príprave MS RT juniorov. 

 Sekretariátu OŠČ doručovať delegovaným rozhodcom včas kompletné propozície a všetky 

potrebné doklady. 

 KR oboznámiť odbor športovej činnosti s novým zložením komisie rozhodcov a vedúceho 

KR 

Predseda návrhovej  a mandátovej komisie:  Rímeš Peter   

V Žiline 4. februára 2017 
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