Štatút rozhodcu Obedience

1. Všeobecné ustanovenia
Štatút rozhodcu Obedience stanovuje podmienky získania licencie rozhodcu Obedience, jeho práva
a povinnosti. Licencia rozhodcu Obedience súčasne oprávňuje jej držiteľa pôsobiť na
skúškach/pretekoch Obedience aj vo funkcii stewarda. Nie je dovolené na jednej skúške alebo preteku
kumulovať funkciu stewarda a rozhodcu, tzn. rozhodca nemôže byť súčasne aj stewardom. V prípade
závažného porušenia štatútu môže byť činnosť rozhodcu pozastavená, resp. v extrémnom prípade
môže byť licencia odobratá.

2. Podmienky pre získanie licencie rozhodcu Obedience
Licencia rozhodcu Obedience je dokument, ktorý oprávňuje posudzovať skúšku/pretek Obedience
podľa platného skúšobného poriadku Obedience pre Slovenskú republiku. Rozhodca Obedience musí
splniť všetky nasledovné podmienky:
 vek nad 18 rokov,
 zdravotná a psychická spôsobilosť,
 úspešné absolvovanie školenia rozhodcov a stewardov Obedience SR.

3. Práva a povinnosti rozhodcu Obedience
3.1 Práva rozhodcu
 Má právo na úhradu odmeny, cestovných nákladov, prípadne iných nákladov podľa dohody.
 Rozhodnutie rozhodcu je definitívne a nespochybniteľné.
 Schvaľuje praktické prípravy, rozhoduje, či je nevyhnutné opakovať cvičenie, alebo ho ukončiť
napr. vzhľadom k technickým problémom, nadmernému vyrušovaniu, nespôsobilosti psa
vykonať cviky a pod.
 Rozhoduje o tom, v akom poradí budú cviky vykonané, pričom dodržuje zásadu rovnakého
poradia cvikov pre všetkých súťažiacich na jednej skúške/preteku.
 Rozhodca má právo najneskôr deň pred skúškou/pretekom oboznámiť sa so schémou
chôdze, ktorú navrhuje a predkladá steward Obedience.
 Môže psovoda alebo psa zo skúšky/preteku vylúčiť v prípade, ak nepostupujú v zmysle
platných pravidiel, alebo sa chovajú nevhodným spôsobom, prípadne, ak sa u psa prejaví
agresivita alebo neovládateľnosť.
3.2 Povinnosti rozhodcu
 Musí mať oprávnenie na posudzovanie Obedience v Slovenskej republike.
 Musí vystupovať tak, aby svojím konaním nenarušil dôstojný priebeh skúšky/preteku
a všeobecnú dôstojnosť osoby rozhodcu.
 Je zodpovedný za športový priebeh a regulárnosť skúšky/preteku a za dodržovanie všetkých
pravidiel určených platným skúšobným poriadkom.
 Schvaľuje praktické prípravy skúšky/preteku, vrátane veľkosti a kvality cvičebnej plochy.
 Počas skúšky/preteku musí rozhodca mať pri sebe bodovacie tabuľky, žltú a červenú kartu.
Pomocou bodovacích kariet ukazuje divákom a zapisovateľovi počet dosiahnutých bodov za
cvik, upozornenie, resp. diskvalifikáciu súťažiacich. Tieto pomôcky si rozhodca zabezpečuje
sám.
 Počas posudzovania nesmie telefonovať, fajčiť, ani byť pod vplyvom alkoholu.
 K posudzovaniu predvedených výkonov pristupuje objektívne a nezaujato, dbá o to, aby všetci
pretekári mali na skúške/preteku zabezpečené rovnaké podmienky.
 V prípade zjavných príznakov zhoršeného zdravotného stavu psa musí ukončiť cvičenie.
 Po ukončení skúšky/preteku skontroluje údaje na bodovacích listoch a svojím podpisom
potvrdí správnosť hodnotenia.
 Je povinný pravidelne sa zúčastňovať preškolenia, resp. seminárov Obedience.



Pre nomináciu na zahraničnú akciu do funkcie rozhodcu musí:
-mať delegačný list vystavený ZŠK SR,
-byť schopný posudzovať v anglickom jazyku, resp. v jazyku
s organizátorom akcie vzájomne dohodnú,
-ovládať skúšobný poriadok Obedience krajiny usporiadateľa,
-zodpovedne reprezentovať Slovensko.

Štatút rozhodcu Obedience nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Bratislava 5.11. 2011

na

ktorom

sa

