
Prováděcí předpis a podmínky pro získání 

kvalifikace funkcionářů soutěží WRC ČR 

 
Cílem vzdělávání funkcionářů WRC ČR je zabezpečení kvalifikovaného hodnocení 
soutěžních disciplín, bezchybný průběh soutěží a dodržování schváleného znění 
Pravidel WRC ČR pro jejich pořádání. 
 
1. Kategorie funkcionářů soutěží a jejich oprávnění 
 

 Úroveň Oprávnění pro soutěžní kategorie 

A B C a nižší 

Rozhodčí A 1 x x x 

Rozhodčí B 2  x x 

Rozhodčí C 3   x 

Technický delegát 4 x x x 

Ringsteward 5 x x x 

Pozn.: Funkcionář s kvalifikací úrovně vyšší je oprávněn k výkonu funkce kvalifikace úrovně nižší. 

 
2. Formy vzdělávání  

 
a) školení rozhodčích – WRC ČR pořádá pravidelně každé 2 roky školení rozhodčích, 
technických delegátů a ringstewardů, které je určeno stávajícím funkcionářům, 
novým zájemcům o získání kvalifikace pro výkon funkce na soutěži WRC ČR a široké 
veřejnosti. Sportovní komise WRC ČR může v případě potřeby uspořádat školení 
rozhodčích určené pro začínající nebo pokročilé funkcionáře, nebo školení zaměřené 
pouze na určité sportovní disciplíny. Za přípravu, formulaci i vyhodnocení 
zkušebních testů odpovídá předák rozhodčích. 
b) praktická účast na soutěžích a výkon funkce pod dohledem zkušenějších 
funkcionářů. 
 
3. Kvalifikační podmínky 
 
a) Ringsteward: 

- účast na školení ringstewardů a technických delegátů pro aktuální období 

- složení písemné zkoušky 
- účast jako pomocník ringstewarda na jedné soutěži WRC libovolné kategorie 

 
b) Technický delegát: 

- účast na školení ringstewardů a technických delegátů pro aktuální období 
- složení písemné zkoušky  

- účast jako pomocník technického delegáta na jedné soutěži WRC libovolné 
kategorie 

 
Ringsteward i technický delegát si mohou získat praxi v rámci jedné soutěže. 
 



c) Rozhodčí C: 

- účast na školení rozhodčích pro aktuální období 
- složení písemné zkoušky  

- účast jako pomocník ringstewarda na jedné soutěži WRC libovolné kategorie 
- praxe ve funkci rozhodčího s garantem (rozhodčí A nebo B), který bude v pozici 

ringstewarda (v případě potřeby může garant s novým rozhodčím konzultovat 
probíhající situace) 

-  
d) Rozhodčí B: 

- účast na školení rozhodčích pro aktuální období 

- složení písemné zkoušky  
- výkon funkce rozhodčího minimálně v 5 soutěžích typu C 
- o přiznání kvalifikace příslušné úrovně rozhodne Sportovní komise WRC ČR 

na základě žádosti zájemce o zvýšení kvalifikace 

- žadatel musí Sportovní komisi WRC ČR předložit příslušný formulář s 
doloženou praxí. 

-  
e) Rozhodčí A: 

- účast na školení rozhodčích pro aktuální období 
- složení písemné zkoušky 
- výkon funkce rozhodčího minimálně v 10 soutěžích typu B  

- o přiznání kvalifikace příslušné úrovně rozhodne Sportovní komise WRC ČR 
na základě žádosti zájemce o zvýšení kvalifikace 

- žadatel musí Sportovní komisi WRC ČR předložit příslušný formulář s 
doloženou praxí 

- rozhodčím závodů typu A se může se stát také držitel karty rozhodčího AQHA, 
APHA, ApHA, který absolvoval příslušné školení rozhodčích WRC ČR a je 
schválen Sportovní komisí WRC ČR. 

 
4. Získání kvalifikace  
O přiznání kvalifikace příslušné úrovně rozhodne Sportovní komise WRC ČR po 
prokázání požadované kvalifikace. Sportovní komise po schválení příslušné 
kvalifikace zapíše zájemce do seznamu rozhodčích. 
 
5. Obnovení kvalifikace 
Pro obnovení kvalifikace je nutná účast na školení rozhodčích minimálně jednou za 
dva roky. 
 
6. Ztráta kvalifikace 
Sportovní komise WRC ČR je oprávněna odebrat udělenou úroveň kvalifikace nebo 
vyškrtnout ze seznamu rozhodčích v případě závažného pochybení v souvislosti 

s výkonem příslušné funkce.  
Funkcionář může být vyškrtnut ze seznamu rozhodčích rovněž v případě nedodržení 
podmínky uvedené v odstavci 5. 
 
7. Další ustanovení 
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se získáním či změnou příslušné kvalifikace 
hradí uchazeč z vlastních prostředků. Jedná se zejména o náklady na účast na 
školení rozhodčích, složení příslušné zkoušky atd. 
 
8. Platnost Prováděcího předpisu  
Tento Prováděcí předpis vstupuje v platnost dnem jeho schválení a nahrazuje 
dokument „Opatření Sportovní komise WRC č. 1/2007“ ze dne 2. 3. 2007. 
Schváleno Sportovní komisí WRC ČR dne 9. 3. 2016. 


