Informace pro zájemce o titul Rozhodčí Czech Mountain Trail (CMT)
V Czech Mountain Trail klademe důraz nejen na teoretické, ale především praktické znalosti a
dovednosti rozhodčích.
Teoretické požadavky na nové rozhodčí CMT:
• Absolvování školení aktuálních pravidel – v rámci školení se neprovádí žádná teoretická ani
praktická zkouška. Je v zájmu kandidáta prostudovat pravidla v rámci samostudia. Tyto
znalosti pak uplatňuje na závodech, viz praktické požadavky.
Praktické požadavky na nové rozhodčí CMT:
• Nejméně 1 závody (oficiální či hobby pod hlavičkou CMT) jako asistent Rozhodčího CMT (s
minimálně 2 různými rozhodčími). Za asistenta rozhodčího nelze považovat zapisovatele.
• Posuzování alespoň 1 závodů pod dohledem Rozhodčího CMT (nejméně 2 různí rozhodčí).
• Posuzování je povinné v těchto základních kategoriích: Easy, Medium, Solid a Extreme a to na
ruce i ze sedla, včetně jedné libovolné soutěže Working Race (bez ohledu na počet
startujících v každé soutěži).
• Hodnocení je doporučené u soutěží Bridleless a Tandem, není však podmínkou.
• Rozhodčí – kandidát se může dle svého uvážení zúčastnit zdarma kurzů nebo veřejných
tréninků Mountain Trail za předpokladu, že je na nich přítomen Rozhodčí CMT.
• Splnění jednotlivých částí bude veden záznam.
Další požadavky:
• Kandidát musí být členem CMT a být starší 21 let
• Zrušením členství nebo vyloučením z CMT zaniká titul Rozhodčí CMT / Rozhodčí-Kandidát
CMT
Náklady a výdaje:
• Nejsou zpoplatněny žádné zkoušky, materiály a vzdělávání, které poskytuje CMT. Kandidát
hradí pouze základní školení pravidel na začátku každé sezóny. Cena za školení je shodná s
cenou pro ostatní účastníky.
• Ostatní náklady jakéhokoli druhu spojené se vzděláním potřebným k udělení titulu Rozhodčí
CMT jdou na vrub kandidáta (cestovné, stravné, náhrady mzdy atd…).
Další ustanovení:
• Žádost zájemce schvaluje Komise rozhodčích.
• O splnění požadavků na udělení titulu Rozhodčí CMT rozhoduje Komise rozhodčích, poté
schvaluje nového rozhodčího CMT Výkonný výbor.
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Za Výkonný výbor – Miloš Vyhlídal (předseda)
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