
                 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

                                       SMĚRNICE ZKSST č. 1/2017 
                                       Stanovení náhrad pro rozhodčí 
 
1. Úvodní ustanovení 
     Tato směrnice upravuje požadavky na činnost rozhodčích, výši jejich odměn v  závislosti  
     na zajištění zdárného a kvalitního průběhů všech typů krajských soutěží a turnajů.  
     Výše náhrady byla stanovena v návaznosti na SMĚRNICI ČÁST č. 6/2016. 
 

2.  Náhrady pro rozhodčí 
     1. Jednorázové soutěže. 
          1.1 Krajské přebory jednotlivců dospělých         
                 a) Vrchní rozhodčí  …………………………………………     700 Kč 
                 b) Zástupce vrchního rozhodčího……………………      500 Kč 
                 c) Rozhodčí u stolu (celý den) ………………………..      300 Kč           
                 e) Rozhodčí u stolu – max. 4 hod., hodina ……..        50 Kč 
          1.2 Bodovací turnaje mládeže 
                  a) Vrchní rozhodčí ………………………………………..       700 Kč 
                  b) Zástupce vrchního rozhodčího ………………….       500 Kč            
          1.3 Krajské přebory družstev st. žactva a dorostu 
                   a) Vrchní rozhodčí ……………………………………….        500 Kč  
                   b) Zástupce vrchního rozhodčího ………………..        350 Kč  
                   c) Rozhodčí u stolu ………………… - hodina …….          50 Kč 
        
      2. Dlouhodobé soutěže. 
          2.1 Soutěže divize, I. třída, II. třída 
                   a) Vrchní rozhodčí ……………………………………….         200 Kč                
          2.2  Kvalifikační utkání družstev – 2 účastníci 
                    a) Vrchní rozhodčí ……………………………………..          200 Kč                 
          2.3  Kvalifikační utkání družstev – 4 účastníci 
                    a) Vrchní rozhodčí …………………………………….            350 Kč 
                    b) Zástupce vrchního rozhodčího ……………..            250 Kč   
            Pozn.:  Uvedená odměna v bodu 2.1 je stanovena  jestliže vrchní rozhodčí  
                            byl nominován Komisí rozhodčích ZKSST.  
                            Pokud tomu tak není,  o výši odměny pro vrchního rozhodčího  
                            a eventuálně pro rozhodčího u stolu si rozhoduje domácí oddíl. 
                            V případě , že pro utkání krajské soutěže  a pro kvalifikační utkání 
                            jsou nominováni rozhodčí ke stolu bude jejich odměna uvedena 
                            v rozpisu  akce.  

       3. Požadavky na kvalifikaci. 
             Dlouhodobé i krátkodobé soutěže: 
             Vrchní rozhodčí, zástupce VR, rozhodčí u stolu – licence K, popř. licence B, NU, NR, A. 
 
       4. Společná ustanovení. 
             Vrchní rozhodčí s licencí K vykonávají funkci v dlouhodobých soutěžích ve sportovním 
             oblečení. 



Vrchní rozhodčí a zástupci s licencí K při řízení krajských přeborů dospělých a mládeže 
vykonávají funkce v předepsaném úboru tj. modré sako, šedé kalhoty, kravata, 
s odznakem rozhodčího. 
Rozhodčí s vyšším typem licence (B, NU, NR, A) vykonávají svoji funkci – ať již se jedná o 
jednorázovou soutěž , nebo dlouhodobou soutěž v  předepsaném oblečení  
tj. modré sako, šedé kalhoty, kravata, odznak rozhodčího. 
Kromě uvedených náhrad mají rozhodčí nárok na stravné a cestovné.  
 
 
 
             Schváleno VV ZKSST dne 2.1.2017 
             Platnost: od 2.1.2017 

     
                   
      
  
 
     

  

                                         
                              


