Systém vzdělávání
11.2. příloha pravidel WEČR

I.Vzdělávací komise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je volená VV WEČR a má alespoň tři členy.
Dohlíží nad dodržováním pravidel ze strany rozhodčích.
Má na starosti kompletní vzdělávací systém pro rozhodčí.
Vede záznamy o průběhu vzdělávání i praktickém rozhodování rozhodčích.
Organizuje, pořádá a dohlíží na semináře pro rozhodčí s českými i zahraničními lektory.
Školení WEČR mohou provádět lektoři, kteří jsou jmenovitě schváleni vzdělávací komisí
WEČR.
7. Zpracovává žádosti o zařazení na pozici rozhodčí.
8. Vyhodnocuje žádosti, protokoly z výcviku praktického rozhodování a závěrečnou
zkoušku.
9. Schvaluje jmenování rozhodčích.
10. Není-li ustanovena, přebírá její funkci výkonný výbor WEČR.

II.Rozhodčí
1.

Výňatek z pravidel:

3.1.g.
Rozhodčí se musí zúčastnit alespoň jednoho povinného doškolení rozhodčích vypsaného
vzdělávací komisí WEČR pro daný rok, aby mohl být zařazen do seznamu platných
rozhodčích pro daný rok a mohl v tento rok vykonávat funkci rozhodčího.

2.
2.1.

2.2.

Jmenování rozhodčích
Zájemce o pozici rozhodčího podá vzdělávací komisi WEČR oficiální žádost přes
formulář na webových stránkách. Pokud zájemce splňuje podmínky, je vzdělávací
komisí WEČR zařazen na pozici “Kandidát na rozhodčího”.
Kandidát musí splňovat tyto podmínky:
a. V roce podání žádosti o zařazení na pozici rozhodčího musí dosáhnout věk
minimálně 21 let.
b. V době podání žádosti i po celou dobu vzdělávání a závěrečných zkoušek
musí být členem WEČR.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.

c. Každý kandidát třídy Z nebo S musí mít svého garanta odsouhlaseného
vzdělávací komisí, který mu po celou dobu před jmenováním pomáhá s
přípravou a garantuje WEČR odborné znalosti a přípravu kandidáta. Garant
musí být členem WEČR, minimálně národní rozhodčí a je spolu-odpovědný
za úspěšnost kandidáta u zkoušky.
Kandidát na rozhodčího třídy Z a S musí absolvovat školení pro rozhodčí uznané
vzdělávací komisí WEČR.
a. Alespoň jedno drezurní školení s národním rozhodčím WEČR nebo s
národním rozhodčím ČJF. Kandidátovi, který je zároveň drezurním rozhodčím
ČJF, bude tato funkce uznána místo absolvování drezurního školení.
b. Alespoň jedno školení zaměřené na pravidla WEČR a test ovladatelnosti a
rychlosti s národním rozhodčím WEČR.
Kandidát musí projít praktickým výcvikem:
a. Podmínky splnění praxe jako komisař, asistent rozhodčího (zapisovatel) a
stínový rozhodčí jsou definovány u jednotlivých kategorií rozhodčích.
b. Praktický výcvik si zařizuje kandidát sám domluvou s pořadatelem.
c. Pro asistenci a stínové rozhodování můžou být soutěže národní i otevřené,
ale musí být kompletní (pro třídu Z drezurní test i test ovladatelnosti).
d. Na stínové rozhodování si kandidát vždy zajistí vlastního zapisovatele.
e. “Protokoly o praxi” vyplněné a podepsané rozhodčím soutěže, u kterého
kandidát praxi absolvoval, zašle kandidát vzdělávací komisi nejpozději do
30dnů od data konání závodů, vždy však alespoň týden před závěrečnými
zkouškami. Pozdě zaslané protokoly nemusí vzdělávací komise uznat.
Kandidát na rozhodčího třídy Z a S musí splnit závěrečnou zkoušku před vzdělávací
komisí WEČR.
a. Zkouška musí být splněna do 24 měsíců od podání žádosti.
b. Při neúspěchu u závěrečné zkoušky může kandidát opakovat zkoušku
nejdříve po 2 měsících, nejpozději po 12 měsících.
c. Po druhém neúspěchu u závěrečné zkoušky může kandidát opětovně podat
žádost a opakovat celý vzdělávací a zkouškový proces.

Rozhodčí třídy Z
Praktický výcvik:
a. Asistence (zapisovatel) na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy Z.
b. Stínové rozhodování na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy Z.

Jmenování rozhodčích třídy S
Kandidát musí splňovat navíc tyto podmínky:
a. Dosažená výkonnostní třída alespoň Z dle pravidel 6.a.
Praktický výcvik:
a. Komisař alespoň na jedněch závodech WEČR. (max. 3 spravedlivě se
střídající komisaři na jedněch závodech).
b. Asistence (zapisovatel) na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy Z,
2 soutěžích třídy L a 2 soutěžích třídy S u alespoň dvou různých hlavních
rozhodčích.

c. Stínové rozhodování na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy Z, 2
soutěžích třídy L a 2 soutěžích třídy S u alespoň dvou různých hlavních
rozhodčích.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Jmenování národních rozhodčích
Kandidát musí splňovat navíc tyto podmínky:
a. Dosažená výkonnostní třída alespoň S dle pravidel 6.a.
b. Během uplynulých 24 měsíců rozhodoval alespoň 2 národní soutěže třídy Z, 2
soutěže třídy L a 2 soutěže třídy S jako rozhodčí.
Kandidát musí absolvovat alespoň jedno školení s mezinárodním rozhodčím WAWE
uznaný vzdělávací komisí.
Praktický výcvik:
a. Asistence (zapisovatel) na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy P
nebo M u alespoň dvou různých hlavních rozhodčích.
b. Stínové rozhodování na závodech WEČR nejméně ve 2 soutěžích třídy P
nebo M u alespoň dvou různých hlavních rozhodčích.
Kandidát požádá vzdělávací komisi o zařazení na pozici národního rozhodčího.
Vzdělávací komise posoudí způsobilost rozhodčího k vykonávání funkce a do 30 dnů
oznámí kandidátovi rozhodnutí.
a. Pokud je zařazení zamítnuto, musí vzdělávací komise rozhodnutí zdůvodnit a
určit, za jakých podmínek bude zařazení přehodnoceno. Kandidát se proti
tomuto rozhodnutí může odvolat k výkonnému výboru WEČR, jejichž
rozhodnutí je konečné.
b. Opětovně smí kandidát zažádat o zařazení na pozici národní rozhodčí po
uplynutí alespoň 24 měsíců, musí pak znovu absolvovat praktický výcvik a
splnit podmínku 5.1.b.

Jmenování zakládajících rozhodčích
První jmenování rozhodčích v nově založeném spolku WEČR proběhne následujícím
způsobem nezávisle na bodech 2-5 tohoto dokumentu.
a. Zájemci o pozici rozhodčí vyplní formulář do data určeného vzdělávací
komisí: https://goo.gl/forms/xBTCKkdk0siHYimh1
b. Zájemci musí být členy WEČR nebo podniknout potřebné kroky, aby se členy
stali. Vykonávat funkci rozhodčího můžou až od chvíle přijetí za člena WEČR.
c. Vzdělávací komise jmenuje vybrané zájemce na pozici národní rozhodčí,
rozhodčí třídy Z a rozhodčí třídy S do data určeného vzdělávací komisí.
Vzdělávací komise doporučuje takto jmenovaným rozhodčím dodatečné splnění bodů
2.3. a 2.4., případně bodů 3, 4, 5.1, 5.2 a 5.3 dle kategorie, pokud již nemá splněno v
době jmenování. Přímé soudcování je možné počítat místo asistencí a stínového
soudcování.
Pokud takto jmenovaní rozhodčí nebudou během roku 2018 a 2019 aktivní v
soudcování, nedoplní si vzdělání, praktický výcvik nebo výkonnostní třídu dle bodu
6.2., nebudou se účastnit školení pro rozhodčí nebo nebudou pomáhat ve jmenování
dalších rozhodčích, může vzdělávací komise kdykoli zrušit jejich jmenování. Pak se
mohou přihlásit na pozici rozhodčí standardní cestou.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

Uznaná školení CSWE
Následující školení budou uznána k bodům 2.3.a. a 2.3.b.
Školení s mezinárodním rozhodčím WAWE
a. 2014 Školení s Aldo Capovilla (ITA)
b. 2016 Školení s Pereira (POR)
c. 2018 Školení s Nicola Danner (GER)
Drezurní školení
a. 11.7.2015 Drezurní školení s Kateřina Míčková v Karlových Varech
b. 16.4.2016 Drezurní školení s MUDr. Helena Žižková v ArtDressage Stable
Holubice
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