Statut komise rozhodčích ČFPH
Článek 1
Základní ustanovení
1. Ve smyslu stanov ČFPH, zřizuje Výkonný výbor ČFPH svým rozhodnutím ze dne 19. června 2016
Komisi rozhodčích.
2. Komise rozhodčích (dále jen KR) je odborným orgánem VV ČFPH.
3. VV ČFPH jmenuje předsedu KR, místopředsedu KR a dalšího člena komise.
Článek 2
Poslání Komise rozhodčích
1. Hlavním posláním KR je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast rozhodčích a navrhovat
patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích ČFPH.
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Článek 3
Činnost komise
KR vydává rozhodnutí v oblastech svěřených KR tímto statutem.
KR zpracovává na žádost VV ČFPH, jakož i iniciativně návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a
rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV ČFPH.
Jednání KR řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
O každém jednání KR se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, a který předseda KR
schvaluje.
Předseda KR je oprávněn přizvat na jednání KR odborníky a to podle druhu projednávané
problematiky.
Na jednání KR mají přístup též členové VV ČFPH.

Článek 4
Náplň činnosti a kompetence Komise rozhodčích
1. KR zpracovává a předkládá VV ČFPH ke schválení:
 koncepci rozvoje a řízení oblasti rozhodčích
 plán a náplň vzdělávacího procesu rozhodčích
 povinnosti rozhodčích jednotlivých licencí a kritéria pro jejich přidělení
 návrh udělení či odebrání jednotlivých licencí rozhodčím
 nominaci rozhodčích v soutěžích
 výsledky kontrol práce rozhodčích
 návrhy způsobu a výše odměn a sankcí rozhodčích v soutěžích
 návrhy předpisů soutěží týkajících se rozhodčích
 podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích
 návrh způsobu a výši odměňování školitelů rozhodčích
 další materiály na základě žádosti VV ČFPH
 vyjádření k materiálům předloženým ostatními komisemi
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Statut KR nabývá účinnosti na základě schválení VV ČFPH dne 19. června 2016.

Příloha 1
Další vymezení kompetencí členů Komise rozhodčích a jejich povinností
PŘEDSEDA KR







Je povinen se účastnit všech částí české ligové soutěže. V případě potřeby ho může zastoupit
místopředseda KR.
Během české ligové soutěže je povinen provádět hodnocení nových* rozhodčích.
a) Každého nového rozhodčího sledovat během alespoň jednoho utkání.
b) Sledovanému rozhodčímu po ukončení utkání poskytnout zpětnou vazbu (klady i zápory jeho
výkonu a rady pro další zlepšení).
Na závěr každé části české ligové soutěže vést schůzku rozhodčích, kde bude probírán výklad
pravidel vycházející z právě odehraných utkání (řešení sporných situací). Úkolem těchto schůzek je
jednotnost verdiktů rozhodčích.
Deleguje rozhodčí na jednotlivá utkání české ligové soutěže, a to nejméně 30 dní (14 dní při play-off)
před jejich konáním.
V rámci delegace rozhodčích taktéž dělá rozpis hodnocení nových rozhodčí. A to tak, aby předseda
KR, případně místopředseda KR měli během jedné části české ligové soutěže možnost zhodnotit
každého nového rozhodčího alespoň při jednom utkání.

MÍSTOPŘEDSEDA KR


V případě neúčasti předsedy KR je povinen účastnit se dané části české ligové soutěže a přebírá jeho
odpovědnost v hodnocení nových rozhodčích a řízení schůzky rozhodčích.

* Novým rozhodčím je myšlen rozhodčí, který ještě neobdržel Certifikát ČFPH Rozhodčí Powerchair Hockey. Případně
obdržel certifikát, ale neodpískal více než 15 utkání.

