Informace pro zájemce o titul Rozhodčí Czech Mountain Trail
V Czech Mountain Trail (CMT) klademe důraz nejen na teoretické, ale především praktické znalosti a
dovednosti rozhodčích. Pro udělení titulu Rozhodčí CMT musí být splněny teoretické i praktické
požadavky.
Teoretické požadavky na nové rozhodčí CMT:
• Absolvování oficiálního školení aktuálních pravidel v rámci Semináře MT a Školení
rozhodčích CMT. V rámci školení se neprovádí teoretická ani praktická zkouška. Je v zájmu
rozhodčího - kandidáta prostudovat si pravidla. Tyto znalosti pak uplatňuje na závodech, viz
praktické požadavky.
Praktické požadavky na nové rozhodčí CMT:
1) Jako asistent rozhodčího CMT absolvovat v rámci oficiálních nebo hobby závodů CMT
předepsané kategorie dle bodu 3), a to se 2 různými rozhodčími CMT. Za asistenta
rozhodčího nelze považovat zapisovatele.
2) Pod dohledem rozhodčího CMT posuzovat v rámci oficiálních či hobby závodů CMT
předepsané kategorie dle bodu 3), a to se 2 různými rozhodčími CMT.
3) Bod 1) a 2) je povinný v jedné libovolné soutěže Working Race a dále ve třech z těchto
základních kategorií: Easy, Medium, Solid a Extreme, a to na ruce i ze sedla. Posuzování
ostatních kategorií je volitelné, v rámci získávání praktických znalostí doporučujeme využít
v rámci závodů co nejvíce možností.
4) Rozhodčí – kandidát se může dle svého uvážení jako divák zúčastnit kurzů nebo veřejných
tréninků Mountain Trail zdarma za předpokladu, že takovou akci vede, školí nebo pořádá
Rozhodčí CMT.
Další ustanovení:
• Rozhodčí - kandidát musí být členem CMT a být starší 21 let
• Zrušením členství nebo vyloučením z CMT zaniká titul Rozhodčí CMT / Rozhodčí - kandidát
CMT.
• Náklady potřebné k udělení titulu Rozhodčí CMT jdou na vrub Rozhodčího - kandidáta
(poplatek za školení pravidel, cestovné, stravné, náhrady mzdy, atd…).
• Žádosti či dotazy vyřizuje Pavla Cihlová (FB Ecola Pavla Cihlová, ecola@seznam.cz,
tel: 603 826 200)
• Žádosti schvaluje Komise rozhodčích. Ke každému Rozhodčímu - kandidátovi je přistupováno
individuálně.
• O splnění požadavků na udělení titulu Rozhodčí CMT bude veden záznam. O splnění
požadavků rozhoduje Komise rozhodčích, poté nového rozhodčího schvaluje Výkonný výbor.
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