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Směrnice pro vzdělávání 

Rozhodčích lyžařských závodů OSÚ AD SLČR  (RoLZ) 

  

Kvalifikační stupně RoLZ : 

1. RoLZ     / základní kvalifikace 
2. RoLZ – SP   / Specialista 
3. RoLZ – MV / Měření a výpočetní technika 
4. RoLZ – TD  / Technický delegát    

 

Předpoklady pro získání kvalifikace :  

 RoLZ / základní kvalifikace  
- aktivní členství v SLČR prostřednictvím registrovaného oddílu/klubu 
- věk minimálně 16 let 
- absolvování kvalifikačního školení RoLZ 

 Náplň školení: 

- znalosti Pravidel LZ v rozsahu článků 611.2.2, 611.3.1, 612, 613, 615, 623.1, 
623.2, 624.2, 660 až 669, 680, 705, 1001.3.2 

- obecná znalost struktury SLČR a OSÚ AD 
 

 Funkce při pořádání závodů: 

- brankový rozhodčí 
- startér 
- pomocný startér 
- záznam na startu a v cíli 
- pomocný časoměřič     

 

Kvalifikační školení (doškolení) RoLZ provádí jednotlivé oddíly/kluby v úzké 
spolupráci s příslušným KOSÚ AD v rozsahu 2 hodin.  

KOSÚ AD pověří vedoucího lektora, který vyplní “ Třídní knihu školení RoLZ“  a tuto 
eviduje pořadatel školení (oddíl/klub) a příslušný KOSÚ AD. 

Lektoři musí mít minimálně platnou kvalifikaci RoLZ – SP. Evidenci lektorů pro 
školení (doškolení) kvalifikace RoLZ schvaluje a vede KOSÚ AD. 

Platnost kvalifikace RoLZ je 4 roky. 
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 RoLZ – SP / Specialista 

- aktivní členství v SLČR prostřednictvím registrovaného oddílu/klubu 
- RoLZ s praxí 2 roky 
- věk minimálně 18 let 
- absolvování kvalifikačního školení RoLZ – SP 

 

 Náplň školení: 

- kompletní znalosti Pravidel LZ v rozsahu článků týkajících se závodů OSÚ AD 
pořádaných v rámci SLČR a FIS 

- znalost výpočtu měření ručních časů 
- orientace ve struktuře SLČR a OSÚ AD 

 

                 Funkce při pořádání závodů: 

- ředitel závodu 
- velitel tratě 
- velitel brankových rozhodčích 
- startér 
- rozhodčí na startu a v cíli 

 

Kvalifikační školení (doškolení) RoLZ – SP provádí příslušné KOSÚ AD v rozsahu  
4 hodiny .  

KOSÚ AD pověří vedoucího lektora, který řídí školení a zodpovídá za jeho náplň, 
rozsah a vyplnění “ Třídní knihy školení RoLZ“. Tuto eviduje KOSÚ AD a současně 
STK-R OSÚ AD a sekretariát OSÚ AD, který provádí elektronickou evidenci vyšších 
kvalifikací RoLZ. 

Evidenci lektorů pro školení (doškolení) RoLZ – SP vede a schvaluje KOSÚ AD. KOSÚ 
AD organizují dle potřeby doškolení lektorů (při změnách v PLZ a SŘ). U vedoucích 
lektorů pro školení RoLZ – SP se doporučuje platná kvalifikace RoLZ – TD. 

Platnost kvalifikace RoLZ - SP je 4 roky. 

 

 RoLZ – MV / Měření a výpočetní technika 
- aktivní členství v SLČR prostřednictvím registrovaného oddílu/klubu 
- RoLZ – SP s praxí 2 roky 
- věk minimálně 20 let 
- absolvování kvalifikačního školení RoLZ – MV 

 

  Náplň školení: 
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- znalost práce s měřící a výpočetní technikou podle potřeb OSÚ AD – čl. 610 
- znalost výpočtu měření ručních časů 

 

                 

 

Funkce při pořádání závodů: 

- vedoucí výpočetní techniky 
- vedoucí časomíry 

 

Kvalifikační školení (doškolení) RoLZ–MV provádí STK-R OSÚ AD v rozsahu  
6 hodin. Evidenci provádí STK-R OSÚ AD a sekretariát OSÚ AD, který provádí 
centrální elektronickou evidenci vyšších kvalifikací RoLZ. 

Platnost kvalifikace RoLZ – MV podmíněna účastí na každoročním semináři.  

 

 RoLZ – TD / Technický delegát  
- aktivní členství v SLČR prostřednictvím registrovaného oddílu/klubu 
- RoLZ – SP s praxí 2 roky při výkonu funkcí na závodech kategorie „A“ a „B“ 
- návrh čekatele na TD AD předkládá příslušný KOSÚ AD na STK OSÚ AD 
- vstupní věk čekatele TD AD je min. 20 let a max. 40 let 
- absolvování kvalifikačního školení a zkoušek  TD AD 
- absolvování 2 praktických delegací (z toho 1x při SG) 
- doporučený věkový limit pro ukončení aktivní činnosti TD je 65 let 
- postup pro získání kvalifikace TD AD upravuje článek 602.1.4.1 PLZ a 

Směrnice pro vzdělávání technických delegátů OSÚ AD SLČR  (RoLZ - TD) 
 

  Náplň školení: 

- kompletní znalost PLZ v plném rozsahu s důrazem na povinnosti TD 
- znalost potřebných protokolů k provedení závodu 
- znalost výpočtu měření ručních časů 
- vzdělávání TD AD upravuje článek 602.1.5 PLZ 

 
Kvalifikační školení a doškolovací semináře RoLZ – TD provádí STK-R OSÚ AD 
v rozsahu 6 hodin. Vrchník TD jmenuje lektory na jednotlivá školení a semináře a 
přiděluje čekatele TD k praktickým delegacím. 

Evidenci provádí STK-R OSÚ AD a sekretariát OSÚ AD, který provádí centrální 
elektronickou evidenci vyšších kvalifikací RoLZ. 

Platnost licence RoLZ – TD je podmíněna účastí na každoročním doškolovacím 
semináři. STK-R OSÚ AD prostřednictvím sekretariátu OSÚ AD zveřejní 
seznam TD AD s platnou licencí pro následující závodní období. 
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Jmenování TD AD s platnou licencí provádí pro závody kategorie „A“ STK-R 
OSÚ AD SLČR každoročně do 30. listopadu, pro závody kategorie „B“ jednotlivé 
KOSÚ AD do 15. prosince. 

                              . 

Úpravy schváleny Radou OSÚ AD SLČR dne     8.1.2020      


