Pískáme bez hranic
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členy klubu se mohou stát titulovaní rozhodčí, kteří mají ambice řídit zajímavé turnaje,
zlepšovat se
stát se členem může každý, kdo
o je členem ŠSČR a
o má titul FA nebo IA
povinnosti – aktivní rozhodcovská činnost
o funkcionářská – všichni členi KR KŠS nebo ŠSČR, nebo
o delegační – možnost daného rozhodčího delegovat na zápas, který není obsazen bez
ohledu na místo konání a úroveň soutěže
 taková delegace může proběhnout max. 4x za sezonu a při max. 2
příležitostech může rozhodčí odmítnout
 cestovné jde k tíži domácího týmu
o v případě obou variant musí být splněna podmínka KR pro vstup a pro každý rok
účasti v klubu
 určí se vždy na začátku každého roku, pokud ne, platí podmínka z roku
předchozího
 2019: vytvoření pěti otázek pro databázi na generování testů
práva
o v případě že bude KR oslovena o doporučení rozhodčích pro zahraniční turnaje, bude
vždy vybírat jako první mezi členy klubu
o v případě, že rozhodčí získá delegaci ze zahraničí bez pomoci KR nebo s pomocí KR,
má možnost požádat o příspěvek na cestu, pokud ji pořadatel kompletně nehradí za
něj
 dostupná částka bude vyhlášena na začátku roku a zveřejněna na webu KR
jako transparentní účet a lze ji využívat pouze do jejího vyčerpání
 žádost o příspěvek se podává dopředu, tímto způsobem si může daný
rozhodčí zablokovat příslušnou částku na transparentním účtu
 v případě zrušení delegace musí okamžitě informovat KR a částka bude opět
uvolněna
 nárok na až 95 % cestovních výloh, při splnění horních limitů jednorázových
příspěvků
 Evropa: max. 6 000 Kč, svět: max. 10 000 Kč
 Olympiáda kdekoliv: 50 %
důvody k vyloučení:
o neplnění podmínek
o negativní výsledek kárného řízení
schvalování členů, vyřazování členů, přijímání žádostí, jejich schvalování atd. je v kompetenci
KR a sama je vyřizuje

