Soutěžní komise sekce orientačního běhu ČSOS

Sdělení soutěžní komise sekce OB 2/2019
Výběrové řízení na přidělení kvalifikace R1 platné od roku 2020 do roku 2021
Soutěžní komise sekce OB vyhlašuje výběrové řízení na přidělení kvalifikace R1 platné pro roky 2020 a
2021. Platný systém rozhodčích sekce OB upravuje podmínky pro její získání v odstavci 5.1. takto:
5.1. Rozhodčí 1. třídy (R1)
Podmínky pro získání kvalifikace R1:
- minimální stáří uchazeče 23 let (který dosáhne v roce 2020)
- kvalifikace R2
- předchozí úspěšná praxe při pořádání závodů alespoň 1x za poslední 4 roky ve funkci, pro kterou je
vyžadována minimálně kvalifikace R2,
- absolvování semináře rozhodčích nejméně jednou za 3 roky – toto se nevztahuje na držitele kvalifikace IOF Adviser.
Skupina rozhodčích soutěžní komise sekce OB 1x ročně (před výběrovým řízením na závody sekce OB
ČSOS) vypíše výběrové řízení na získání kvalifikace R1 a na základě přihlášek sestaví návrh, který
předloží ke schválení předsednictvu sekce OB. Platnost kvalifikace R1 je 2 roky od konce roku, kdy
byla získána, a lze o ni žádat každý rok. Platnost kvalifikace skončí předčasně, pokud přestane být
splněna podmínka absolvování semináře rozhodčích nejméně jednou za 3 roky.
Zájemci o přidělení kvalifikace R1 platné pro roky 2020 a 2021, přihlaste se v systému ORIS do 15. 9. 2019
23:59 (na rozdíl od předchozích let již není třeba do pole Poznámka uvádět pořadatelskou praxi, protože je
evidována v IS ORIS). V případě, že budete považovat za nutné ke své přihlášce sdělit cokoliv dalšího, použijte adresu rozhodci@orientacnibeh.cz (pište přímo do zprávy, nikoliv do přílohy).
Po uzávěrce přihlášek skupina rozhodčích soutěžní komise sekce OB zpracuje návrh na přidělení kvalifikace
R1, který po projednání schválí vedení sekce OB a seznam přidělených licencí pro roky 2020 a 2021 zveřejní
do 15. 10. 2019.
Upozornění: Ve výběrovém řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v OB v roce 2021 bude následující
podmínka: Jedna osoba může být během jednoho pololetí kalendářního roku hlavním rozhodčím nejvýše na
dvou závodech, ke kterým je nutná kvalifikace R1 nebo R2. Na dvou závodech během jednoho víkendu může
být jedna osoba hlavním rozhodčím pouze v případě, pokud mají stejné centrum závodu.
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