
Náležitosti rozhodčích delegovaných na závody agility 

 
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 6/11. Náležitosti rozhodčích delegovaných na závody agility. 

 

Platnost od 1. dubna 2019 do odvolání. 

 

Odměna za posuzování (posudečné):  
Odměna pro rozhodčího se spočítá dle posouzených běhů na daných závodech a to podle 

následujících podmínek: 

 běžné závody: 8 Kč za jeden posouzený běh, 

 MČR, MČR mládeže, kvalifikační závody pro reprezentaci dospělých a juniorů, kvalifikační 

závody pro MČR, CACAg, CACIAg: 12 Kč za jeden posouzený běh, 

 pomocný rozhodčí: 5 Kč za jeden posouzený běh. 

 

Minimální odměna za posuzování však nesmí být nižší než 1.200 Kč za den (u běžných závodů), 

1.800 Kč za den (u MČR, MČR mládeže, kvalifikačních závodů pro reprezentaci dospělých a 

juniorů, kvalifikačních závodů pro MČR, CACAg, CACIAg) a 700 Kč za den (u pomocného 

rozhodčího).  

 

Výpočet posouzených běhů se provádí podle počtu týmů, které byly zaprezentovány u přejímky pro 

daný závod, krát počet soutěží (běhů), které tyto týmy absolvují. Pokud některý tým/některé týmy 

ze soutěže po uzavřené přejímce odstoupí, nemá to pro výpočet posouzených běhů rozhodčím vliv. 

 

Cestovní náklady  
Náhrada cestovného v prokázané výši (dohodnutý prostředek hromadné dopravy), nebo v případě 

použití osobního automobilu 7 Kč/1 km do místa konání závodů, případně na místo ubytování a 

zpět (tolikrát, kolikrát cestu absolvuje). 

 

Ubytování  
Pokud je potřeba, aby rozhodčí v místě závodu přenocoval/a, má nárok na přiměřené ubytování. 

 

Stravné  
Rozhodčí/mu náleží buď přiměřené stravování, nebo finanční náhrada za něj: 

 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

Pokud pořadatel zruší závod později než 14 dní před předpokládaným datem konání, má rozhodčí 

nárok na odměnu za posuzování, a to v minimální částce stanovené výše. 

 

Rozhodčí nemusí svůj nárok uplatnit v plné výši nebo se jej může zříci. Každá z položek této 

směrnice může být předmětem dohody mezi pořadatelem a rozhodčím.  

 

 

Příklady výpočtů: 

 

1. Rozhodčí cestuje z místa A do místa B, která jsou vzdálena 100 km. Zde dostane stravu, 

ubytování není třeba. Na běžných závodech se zaprezentuje 80 týmů s tím, že se běží 3 

soutěže. 2 týmy po 1. soutěži odstoupí a dalších soutěží se neúčastní, 1 tým odstoupí z 2. 

soutěže, ale 3. soutěže se zúčastní. Posudečné tedy bude 1.920 Kč (80 týmů x 3 soutěže x 8 

Kč, odstoupivší týmy nemají na výpočet posudečného vliv), cestovní náklady budou 

1.400 Kč. Dohromady tak od pořadatele dostane 3.320 Kč. 

 

2. Rozhodčí bude posuzovat dvoudenní kvalifikační závody, kde mu bude poskytnuta strava i 



ubytování. První den se zaprezentuje 300 týmů na 2 soutěže, které tento rozhodčí posuzuje 

s dalšími rozhodčími, posoudí tedy 200 zaprezentovaných týmů na 1 soutěži, druhý den 

posoudí jako pomocný rozhodčí u zaprezentovaných 250 týmů, i když ve skutečnosti 

k soutěžím nastoupí méně týmů, což pro výpočet posudečného nemá vliv. Cestou na místo 

závodů, na místo ubytování a zpět ujede celkem 430 km. Dostane tak posudečné v celkové 

výši 3.650 Kč (sobota 200x1x12) + (neděle 250x1x5), za cestu 3 010 Kč. Celkem tedy 

dostane 6.660 Kč.  

 

3. Rozhodčí cestuje 90 km na závody, kde posoudí 140 běhů. Za posudečné tak dostane 

minimální výši 1.200 Kč (140 · 8 <1.200), za cestu pak 1.260 Kč, celkem tedy 2.460 Kč.  

 

 


