Pokyny pro zajištění rozhodčích
na soutěžích ČAGo
Směrnice 2012/6
Tyto pokyny se vztahují na zajištění rozhodčích na turnajích zařazených do
celoročních soutěží České asociace go (dále jen ČAGo):
1. Pořadatel turnaje přihlášeného do celoročních soutěží ČAGo zajistí
nehrajícího rozhodčího s příslušnou kvalifikací v souladu s ustanoveními
Soutěžního řádu a platných směrnic ČAGo.
2. Rozhodčí může od výboru ČAGo dostat odměnu za řízení turnaje ve výši
500,- Kč na turnaj zařazený do celoročních soutěží ČAGo.
3. Je věcí pořadatele, v jaké výši proplatí rozhodčímu jeho náklady (cesta,
ubytování, příspěvek na řízení turnaje apod.). Další náhrady spjaté
s výkonem rozhodčího nebudou ze strany ČAGo propláceny.
4. V případě, že pořadatel není schopen zajistit si rozhodčího, může požádat
o delegování rozhodčího Sportovně technickou komisi (dále jen STK).
V tom případě STK deleguje rozhodčího, kterému je pořadatel povinen
zajistit ubytování a zaplatit přiměřené náklady na cestu na daný turnaj.
O delegovaném rozhodčím bude pořadatel informován včetně předpokládaných nákladů na cestu. Pořadatel nemá právo delegovaného
rozhodčího bezdůvodně odmítnout.
5. Pokud dojde k porušení povinností ze strany pořadatele (pořadatel bude
bránit rozhodčímu ve výkonu funkce, případně neposkytne ubytování,
neuhradí přiměřené náklady na cestu a příspěvek na řízení turnaje
rozhodčímu delegovanému STK dle bodu 4), může být daný turnaj
vyřazen ze série celoročních soutěží ČAGo přímo v roce konání se všemi
následky. Tj. výsledky by nebyly započteny do celoročních soutěží a
pořadatel ztratí nárok na veškeré dotace od ČAGo pro tento turnaj.
Pokud obdržel dotace předem, musel by je vrátit v plné výši. Návrh na
vyřazení turnaje může podat rozhodčí nebo alespoň 3 účastníci turnaje,
a to nejpozději do 3 dnů od skončení turnaje. Návrhem se bude zabývat
STK, která musí rozhodnout do 14 dnů od podání návrhu. Proti
rozhodnutí STK je možno se odvolat dle ustanovení o námitkovém řízení
v Soutěžním řádu ČAGo.
6. Pořadatel, který by takto závažným způsobem ovlivnil průběh celoročních
soutěží ČAGo, nemůže v následujícím roce žádat o zařazení svého
turnaje do celoročních soutěží.
7. STK si vyhrazuje v případě vážných důvodů (náhlá omluva již určeného
rozhodčího nebo jiná výjimečná situace) nahradit delegovaného
rozhodčího jiným rozhodčím, případně se s pořadatelem domluvit na
řešení vzniklé situace v souladu s platnými sportovně-technickými
dokumenty ČAGo.
Schválil Výkonný výbor 13. 7. 2012 a tímto dnem nabývá účinnosti.

