Systém vzdělávání
11.2. příloha pravidel WEČR

I.Rozhodčí
1.

Jmenování

1.1. Pro jmenování na danou pozici rozhodčího musí uchazeč splnit podmínky, školení,
rozhodování, praktický výcvik a zkoušku dle bodů 2 až 5.
1.2. Uchazeč podá žádost o zařazení na danou pozici přes IS WEČR, případně emailem. K
žádosti přiloží následující dokumenty: certifikáty ze školení, protokoly z praktického
výcviku a certifikát o splněné zkoušce. Přímé rozhodování eviduje vzdělávací komise
WEČR.
1.3. VV WEČR s přihlédnutím k dodaným dokumentům rozhodne o jmenování uchazeče na
danou pozici a uchazeče informuje o výsledku do 30 dnů od podání žádosti.

2. Školení
2.1. Výňatek z pravidel 3.1.i.: Rozhodčí musí splnit alespoň jedno povinné doškolení
rozhodčích vypsané vzdělávací komisí WEČR pro definované období, aby mohl být
zařazen do seznamu platných rozhodčích pro toto období a mohl v tomto období
vykonávat funkci rozhodčího.
2.2. Aktuální definované období končí 15.7.2019.
2.3. Další definované období je od 1.4.2019 do 30.6.2021.
2.4. Pro jmenování na danou pozici budou uznány pouze oficiální školení schválené
vzdělávací komisí WEČR.
2.5. Kandidátům na rozhodčí třídy Z budou pro jmenování na rozhodčího třídy Z uznána
pouze školení s datem konání ne starším 30 měsíců.
2.6. Po splnění školení uchazeč obdrží certifikát.

3. Praktický výcvik
3.1. Může se skládat z vykonávání funkce komisaře, sekretáře, zapisovatele nebo ze
stínového rozhodování.
3.2. Zařizuje si ho uchazeč sám domluvou s pořadatelem.

3.3. Může být plněn při národních i otevřených soutěžích.
3.4. Pro uznání musí uchazeč splnit všechny testy dané třídy, tedy pro třídu Z a L drezurní
test i test ovladatelnosti a pro třídy S, P a M navíc ještě test rychlosti. Může se však
jednat o různé soutěže a závody. .
3.5. Na stínové rozhodování si uchazeč vždy zajistí vlastního zapisovatele.
3.6. Uznán bude pouze praktický výcvik z akce s datem konání ne starším 30 měsíců.
3.7. Z praktického výcviku podepíše hlavní rozhodčí (zapisovatel, stínové rozhodování) nebo
ředitel závodu (komisař, sekretář) uchazeči protokol dle dokumentů v informačním
systému WEČR. Uchazeč ho nahraje do IS, případně zašle na e-mail vzdělávací komise
do 30 dnů od data konání závodu a zároveň si jej uschová.
3.8. Protokoly praktického výcviku za rok 2018 budou uznány i zpětně při zaslání vzdělávací
komisi do 31.3.2019.

4. Zkouška
4.1. Pro jmenování na danou pozici musí uchazeč splnit zkoušku před vzdělávací komisí
WEČR, případně před národním rozhodčím pověřeným vzdělávací komisí WEČR.
4.2. Uchazeč podá vzdělávací komisi žádost o absolvování zkoušky přes IS, případně
e-mailem.
4.3. Kandidát na rozhodčího třídy Z smí zkoušku absolvovat až po splnění školení dle bodu
5.1.3. a to dodatečně i v přímé návaznosti.
4.4. Zkouška může být ústní, písemná a praktická dle bodů 5.1.5., 5.2.3. a 5.3.4. Přesnou
podobu zkoušky specifikuje vzdělávací komise v pozvánce ke zkoušce.
4.5. Po splnění zkoušky obdrží uchazeč certifikát.
4.6. Uznány budou pouze zkoušky s datem konání ne starším 30 měsíců.
4.7. Při neúspěchu u zkoušky může uchazeč absolvovat opravnou zkoušku nejdříve po 1
měsíci.

5. Kategorie rozhodčích
5.1. Rozhodčí třídy Z
5.1.1. Uchazeč o absolvování vzdělávání podá vzdělávací komisi WEČR oficiální žádost
přes elektronický formulář. Pokud uchazeč splňuje podmínky, je vzdělávací komisí
WEČR zařazen na pozici “Kandidát na rozhodčího”.
5.1.2. Podmínky
a. V roce podání žádosti o zařazení na pozici rozhodčího třídy Z musí dosáhnout věk
minimálně 21 let.
b. Po dobu vzdělávání a zkoušek musí být členem WEČR.
c. Každý kandidát 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
rozhodčí třídy S a je spolu-odpovědný za úspěšnost kandidáta.
5.1.3. Školení
a. Alespoň jedno drezurní školení s národním rozhodčím WEČR nebo s drezurním
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.
5.1.4. Praktický výcvik
a. Komisařnebo sekretářpro alespoň jednu soutěž.
b. Zapisovatel na závodech WEČR nejméně v 1 soutěži třídy Z a v 1 soutěži třídy
Z nebo vyšší.
c. Stínové rozhodování na závodech WEČR nejméně v 1 soutěži třídy Z a v 
1
soutěži třídy Z nebo vyšší
.
5.1.5. Zkouška
a. Zkouška se vždy skládá z teoretického testu a ústního pohovoru. Může být přidána
i praktická zkouška, je-li tato část vypsána v pozvánce ke zkoušce.

5.2. Rozhodčí třídy S
5.2.1. Podmínky
a. Dosaženávýkonnostní třída alespoň L dle pravidel WEČR 6.a.
b. Je rozhodčí třídy Z.
c. Po dobu vzdělávání a zkoušek musí být členem WEČR.
d. Během uplynulých 30 měsíců rozhodoval alespoň 2 národní soutěže třídy Z
,
alespoň jednu jako hlavní rozhodčí.
5.2.2. Praktický výcvik
a. Zapisovatel na závodech WEČR nejméně v 1 soutěži třídy L, 1 soutěži třídy S a
1 soutěži třídy L nebo vyšší.
b. Stínové soudcování na závodech WEČR nejméně v1 soutěži třídy L, 1 soutěži
třídy Sa 1 soutěži třídy L nebo vyšší.
5.2.3. Zkouška
a. Zkouška se skládá z teoretického testu a praktické zkoušky na závodech WEČR s
následným ústním pohovorem s rozhodčím třídy S nebo národním rozhodčím,
který soudcoval na daných závodech.

5.3. Národní rozhodčí
5.3.1. Podmínky
a. Dosaženávýkonnostní třída alespoň Sdle pravidel WEČR 6.a.
b. Je rozhodčí třídy S.
c. Po dobu vzdělávání a zkoušek musí být členem WEČR.
d. Během uplynulých 30 měsíců rozhodoval alespoň 1 soutěž třídy L a 2 soutěže
třídy S, alespoň jednu jako hlavní rozhodčí.
5.3.2. Školení
a. Uchazeč musí absolvovat alespoň jedno školení s mezinárodním rozhodčím
WAWEuznané vzdělávací komisí.
5.3.3. Praktický výcvik
a. Zapisovatelna závodech WEČR alespoň v 1 soutěži třídy P nebo M.
b. Stínové rozhodování na závodech WEČR alespoň ve 2 soutěžích třídy P nebo
M.
5.3.4. Zkouška

a. Zkouška se skládá z praktické zkoušky na závodech WEČR s následným ústním
pohovorem s národním rozhodčím, který soudcoval na daných závodech.

5.4. Mezinárodní rozhodčí
5.4.1. Mezinárodní rozhodčí jsou v kompetenci WAWE.

II. Komisař
1. Výňatek z pravidel
1.1. 3.4.a. Každá soutěž musí mít svého komisaře, který je platným plnoletým členem WEČR
nebo registrovaným funkcionářem jiného jezdeckého svazu a který má před zahájením
závodu status proškoleného komisaře.
1.2. 3.4.b. Status proškoleného komisaře lze získat absolvováním oficiálního školení WEČR
nebo udělením od rozhodčího WEČR po proškolení před zahájením závodu.
2.

Status komisaře může udělit vzdělávací komise WEČR, rozhodčí WEČR nebo
školitel oficiálního školení WEČR (pro rozhodčí nebo komisaře).
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