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I. DOSAŽITELNÉ KVALIFIKACE V CNROI 
 
Dosažitelnými kvalifikacemi v CNROI, jakožto složky ASDS ČR, jsou: 

 
- Range Officer (RO) 
- Chief Range Officer (CRO) 
- Range Master (RM) 
- Stats Officer (SO) 

 
 

II. RANGE OFFICER 
 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ KVALIFIKACE 
a) Osoba, která se chce stát rozhodčím IPSC v rámci ASDS ČR musí: 
1. Mít statut závislé osoby v ASDS ČR po dobu minimálně jednoho roku, 
2. Aktivně střílet, tedy jako střelec úspěšně dokončit alespoň pět závodů IPSC o minimálním počtu 6 

střeleckých situací, 
3. Podat písemnou žádost, 
4. Mít minimálně 18 let, 
5. Úspěšně ukončit seminář RO Level 1, 
6. Získat 10 bodů za hodnocení pod dohledem CRO CNROI, nebo pod dohledem CRO schváleného 

Výkonným výborem CNROI (VV CNROI). Tyto body musí mít od příslušného CRO potvrzeny na 
příslušném formuláři a žadatel na RO je musí získat při práci v hlavním závodě jako RO na situaci (pod 
dohledem CRO). Neuznávají se body získané v prematchi. 

b) Pořadí splnění podmínek je závazné pro všechny žadatele. Prezident ASDS ČR společně s Prezidentem 
CNROI jsou oprávněni ve zvláštních případech prominout naplnění podmínky podle čl. II., odst. a) bod 
1. V takovémto případě se má za to, že tato podmínka byla řádně naplněna. 

c) O přiznání kvalifikace RO rozhoduje VV CNROI na základě splnění uvedených podmínek. 
d) Písemnou žádost podává žadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, případně prostřednictvím e-

mailové adresy VV CNROI, a to na předepsaném formuláři zveřejněném na webu ASDS ČR. 
e) Pro připuštění žadatele o kvalifikaci RO do Semináře RO Level 1, je VV CNROI povinen přezkoumat 

splnění podmínek uvedených ve článku II., odst. a) těchto Kvalifikačních požadavků, což provede na 
základě žadatelem předložené žádosti a kontrolou v evidencích ASDS ČR.  

f) Po úspěšném absolvování Semináře RO Level 1 musí žadatel získat 10 bodů pod dohledem 
kvalifikovaného CRO, viz článek II., odst. a), bod 6. těchto Kvalifikačních požadavků, a tuto skutečnost 
doložit na platném formuláři kterémukoliv ze členů VV CNROI. 

g) Okamžikem splnění všech uvedených podmínek je žadateli přiznána kvalifikace RO. VV CNROI je ve 
lhůtě do jednoho měsíce, povinen každému, kdo splní uvedené podmínky: 
1. Umožnit tisk průkazu rozhodčího, 
2. Vydat certifikát o úspěšném absolvování Semináře RO Level 1, 
3. Zřídit přístup do elektronické evidence CNROI a on-line konference CNROI. 

h) Nikomu, kdo splní veškeré, výše uvedené podmínky, nelze upírat práva člena CNROI jinak, než 
v rámci a v souladu s tímto předpisem. 

 
 

PODMÍNKY PRO UDRŽENÍ KVALIFIKACE 
i) Pro udržení dosažené kvalifikace musí každý RO dosáhnout 3 body za 3 roky. V případě, že RO nesplní 

stanovené podmínky, bude mu odejmuta kvalifikace a bude vyřazen z evidence CNROI. Vyřazením 
z evidence zanikají veškerá práva a povinnosti vyřazeného z titulu členství v CNROI. V případě 
opětovného zájmu bude vyřazený muset znovu splnit podmínky pro přiznání kvalifikace RO. 

j) Po dosažení 70-ti let věku kvalifikace RO zůstává doživotně co by čestná funkce  
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III. CHIEF RANGE OFFICER 
 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ KVALIFIKACE 
a) Osoba, která se chce stát CRO CNROI musí: 

1. Mít základní znalost anglického jazyka (AJ). Pod touto formulaci se rozumí, že RO je schopen bez 
problémů přečíst popis střelecké situace v AJ, hlásit dosažené časy v AJ, rozumět a bez problémů 
zapsat čas hlášený v AJ, a být schopen zodpovědět základní dotazy závodníků v AJ, 

2. Aktivně vykonávat funkci RO minimálně po dobu dvou let před podáním žádosti, 
3. Získat minimálně 50 bodů (celkově nashromážděných)  
4. Musí absolvovat minimálně jeden závod pro pušku jako RO, ideálně level III. 
5. Silně se doporučuje absolvovat minimálně jeden závod pro brokovnici jako RO 
6. Podat písemnou žádost, 
7. Být schopen samostatné činnosti na střelecké situaci na závodech IPSC všech úrovní. 

b) O přiznání kvalifikace CRO rozhoduje VV CNROI na základě splnění všech výše uvedených podmínek. 
c) Písemnou žádost podává žadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, případně prostřednictvím e-

mailové adresy VV CNROI, a to na předepsaném formuláři zveřejněném na webu ASDS ČR. 
d) VV CNROI je povinen, ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne obdržení žádosti, přezkoumat splnění všech 

podmínek pro přiznání kvalifikace CRO CNROI. Nesplnil-li žadatel všechny podmínky pro přiznání 
kvalifikace CRO CNROI, bude jeho žádost zamítnuta. V případě, že žadatel splnil všechny podmínky, je 
VV CNROI povinen oznámit Prezidentovi ASDS ČR přijetí žádosti.  

e) V případě, že se ve lhůtě do 14-ti dnů od oznámení přijetí žádosti Prezident ASDS ČR nebo Prezident 
CNROI vyjádří proti přiznání kvalifikace CRO žadatele, je VV CNROI povinen žádost bez dalšího 
zamítnout. 

f) Nenastane-li skutečnost uvedená pod písmenem e) tohoto článku, musí VV CNROI o žádosti 
rozhodnout ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Při rozhodování může VV CNROI  oslovit 
RM ASDS ČR a přihlédnout k jejich doporučením.  

g) Rozhodnutí je VV CNROI povinen oznámit pouze žadateli, Prezidentovi ASDS ČR a RM ASDS ČR. Dílčí 
výsledky hlasování jednotlivých orgánů, rozhodnutí jednotlivých orgánů a vyjádření získaná při 
projednávání žádosti jsou neveřejná a sděluje se samotný závěr, tedy zda byla či nebyla žadateli 
přiznána kvalifikace CRO. 
 

 
PODMÍNKY PRO UDRŽENÍ KVALIFIKACE 
h) Pro udržení dosažené kvalifikace musí CRO: 

1. Dosáhnout 6-ti bodů za 2 kalendářní roky, 
2. V průběhu 2 kalendářních roků zastávat funkci CRO alespoň na jednom závodu Level 3, nebo 

vyšším, 
3. Absolvovat kurz Neodkladné pomoci, organizované ASDS ČR, anebo jiným, státem uznaným 

školitelem, a to v intervalu 1 x za 4 roky. V případě absolvováni kurzu u jiného školitele, je dotyčný 
povinen bez výzvy, neprodleně po jeho absolvování, doručit potvrzení o absolvování kurzu VV 
CNROI. 

V případě, že CRO nesplní stanovené podmínky, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení druhého 
kalendářního roku, bude mu snížena kvalifikace. 
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IV. RANGE MASTER 
 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ KVALIFIKACE 
a) Osoba, která se chce stát RM CNROI musí: 

1. Mít pokročilou znalost anglického jazyka (AJ). Pod touto formulaci se rozumí, že RM má znalost AJ 
v rozsahu CRO a navíc je schopen bez problémů komunikovat se střelci a vedením závodu v AJ, 

2. Aktivně vykonávat funkci CRO minimálně po dobu pěti let, 
Získat minimálně 150 bodů (celkově nashromážděných), z čehož musí být minimálně 50 bodů ze závodů Level 3 
a vyšších, přičemž v těchto padesáti bodech musí být obsaženo minimálně 9 bodů ze závodů pro IPSC pušku, 
doporučuje se získat 6 bodů ze závodů pro IPSC brokovnici, a minimálně 30 bodů musí získat ze závodů v 
zahraničí, musí být člen IROA 

3. Podat písemnou žádost. 
b) O přiznání kvalifikace RM rozhoduje VV CNROI na základě splnění všech uvedených podmínek. 
c) Písemnou žádost podává žadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, případně prostřednictvím e-

mailové adresy VV CNROI, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR. 
d) VV CNROI je povinen, ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne obdržení žádosti, přezkoumat splnění všech 

podmínek pro přiznání kvalifikace RM CNROI. Nesplnil-li žadatel všechny podmínky pro přiznání 
kvalifikace RM CNROI, bude jeho žádost zamítnuta. V případě, že žadatel splnil všechny podmínky, je 
VV CNROI povinen oznámit Prezidentovi ASDS ČR a všem RM ASDSČR přijetí žádosti. 

e) V případě, že se ve lhůtě do 14-ti dnů od oznámení přijetí žádosti Prezident ASDS ČR vyjádří proti 
přiznání kvalifikace RM žadatele je VV CNROI povinen žádost bez dalšího zamítnout. 

f) Nedojde-li k zamítnutí žádosti dle předchozího odstavce, musí VV CNROI o žádosti rozhodnout ve 
lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Při rozhodování VV CNROI přihlíží ke stanovisku RM 
CNROI. 

g) Vyhoví-li VV CNROI žádosti žadatele, je žadateli přiznána kvalifikace Prozatímní RM. Po absolvování 
praxe pod dozorem kvalifikovaného RM CNROI, nebo RM uznaného VV CNROI, bude po schválení 
absolvované praxe VV CNROI žadateli přiznána kvalifikace RM. Absolvování praxe dokládá žadatel 
libovolným písemným doporučením kvalifikovaného RM CNROI, nebo RM uznaného VV CNROI, pod 
jehož dohledem pracoval při závodech Level 3 a vyšších jako asistent RM, nebo RM v zahraničí, 
s uvedením prohlášení, že je žadatel plně způsobilý pracovat samostatně jako RM. Minimální 
požadovaný počet bodů získaných v kvalifikaci Prozatímní RM je 9 bodů, získaných pod dozorem 
minimálně dvou RM. 

h) Rozhodnutí je VV CNROI povinen oznámit pouze žadateli a Prezidentovi ASDS ČR. Dílčí výsledky 
hlasování jednotlivých orgánů, rozhodnutí jednotlivých orgánů a vyjádření, získaná při projednávání 
žádosti jsou neveřejná a sděluje se samotný závěr, tedy zda byla či nebyla žadateli přiznána kvalifikace 
Prozatímní RM. Kvalifikaci RM získává Prozatímní RM automaticky naplněním odstavce g) tohoto 
článku. 

 
 

PODMÍNKY PRO UDRŽENÍ KVALIFIKACE 
i) Pro udržení dosažené kvalifikace musí RM: 

1. Dosáhnout 6-ti bodů za 2 kalendářní roky, 
2. V průběhu 2 kalendářních roků zastávat funkci RM alespoň na jednom závodu Level 3, nebo 

vyšším, 
3. Absolvovat kurz Neodkladné pomoci, organizované ASDS ČR, anebo jiným, státem uznaným 

školitelem, a to v intervalu 1 x za 4 kalendářní roky. V případě absolvováni kurzu u jiného školitele, 
je dotyčný povinen bez výzvy, neprodleně po jeho absolvování, doručit potvrzení o absolvování 
kurzu VV CNROI. 

4. Být členem IROA 
V případě, že RM nesplní některou z uložených podmínek a nepošle akceptovatelné písemné 
odůvodnění VV CNROI, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení druhého kalendářního roku, bude 
mu snížena kvalifikace. 
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V. STATS OFFICER 
 

PODMÍNKY PRO PŘIZNÁNÍ KVALIFIKACE 
a) Osoba, která se chce stát SO CNROI musí: 

1. Být členem CNROI, 
2. Podat písemnou žádost, 
3. Pracovat pod dohledem SO CNROI, nebo pod dohledem SO schváleného VV CNROI, na minimálně 

dvou závodech Level 3 jako SO, 
4. Získat písemné doporučení od SO CNROI, nebo od SO schváleného VV CNROI, pod jehož dohledem 

pracoval, s prohlášením, že je plně způsobilý pracovat samostatně jako SO.  
b) O přiznání kvalifikace SO rozhoduje VV CNROI na základě splnění všech výše uvedených podmínek. 
c) Písemnou žádost podává žadatel kterémukoliv ze členů VV CNROI, případně prostřednictvím e-

mailové adresy VV CNROI, a to na předepsaném formuláři, zveřejněném na webu ASDS ČR. 
d) Okamžikem splnění všech uvedených podmínek je žadateli přiznána kvalifikace SO. 

 
 

PODMÍNKY PRO UDRŽENÍ KVALIFIKACE 
e) Pro udržení dosažené kvalifikace musí každý SO dosáhnou 3 bodů za 3 kalendářní roky. 
f) V případě, že SO nesplní uloženou podmínku a nepošle akceptovatelné písemné odůvodnění VV 

CNROI, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení druhého kalendářního roku, bude jako SO 
vyřazen z evidence CNROI. V případě opětovného zájmu, bude vyřazený muset znovu splnit podmínky 
pro přiznání kvalifikace SO. 

 
 
 

VI. UDRŽENÍ DOSAŽENÉ KVALIFIKACE  
 
a) Každý člen CNROI je povinen prokázat splnění podmínek pro udržení dosažené kvalifikace (dále pouze 

podmínek), jak jsou upraveny tímto předpisem, ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení příslušného 
kalendářního roku 

b)  Prokázání splnění podmínek: Body ze závodů, které jsou pořádány v ČR a které jsou uvedeny 
v kalendáři ASDS ČR, se po potvrzení organizátorem daného závodu načítají do evidence automaticky a 
člen CNROI si je nemusí nechávat potvrzovat. Po zaevidování bodů dostane na svou e-mailovou adresu 
oznámení o připsání bodů. V případě práce na zahraničních závodech člen CNROI  vyplní formulář 
„Bodová evidence CNROI“ (formulář je na webových stránkách ASDS ČR, část CNROI). U člena IROA 
postačí  formuláři IROA. V obou případech je nutnost mít body potvrzeny vedením závodu na kterém 
člen CNROI procoval.  

c) Vyplněný formulář nebo formuláře, je člen CNROI povinen zaslat VV CNROI ve shora uvedené lhůtě, 
pokud chce mít zaevidovány své body ze zahraničních závodů. 

d) VV CNROI je povinen vést evidenci dosažených bodů u každého člena CNROI. 
 
 
 

VII. ZÁNIK DOSAŽENÉ KVALIFIKACE 
 
a) VV CNROI je povinen ve lhůtě do 1. 3. daného roku provést kontrolu dosažených bodů u všech členů 

CNROI za rok předcházející. 
b) Na základě provedené kontroly, je VV CNROI povinen provést příslušné úpravy kvalifikací v případě, že 

člen CNROI nesplnil podmínky, vztahující se k jeho či její dosažené kvalifikaci, a to snížením nebo 
odejmutím kvalifikace. 

c) Odejmutím kvalifikace RO zaniká členství v CNROI a s tím i související práva a povinnosti člena CNROI. 
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Č|enství v CNRo| mŮžo zaniknout také tomu, kdo zv|áště hrubým zpŮsobem poruší své povinnosti č|ena
cNRol' o takovómto zrušení č|enství v CNRo| je oprávnrón rozhodovat, na návrh kteréhoko|iv RM či
č|ena W cNRo|, W cNRoI spo|ečně s Freaidentem AsDs ČR. Za poruše ní povinností č|ena CNRoI zv|ášť
hrubým zpúsobem je považováno zejména jednání, které je v rolporu s Krédem rozhodčího.
Každý č|en CNRol může d|e svého uvážení podat sám písemnou žádost na snížení své kvaliíikace,
přičemŽ této žádosti musí být vyhověno'
Přiznání kva|ifikace členu CNRol dá|e zaniká okamžikem zániku statutu závis|é osoby u AsDs ČR.
Následné nová nabytí statutu závis|é osoby v ASDS ČR členství v CNRo| neobnovuie,

V|||. zABEzPEČEtttí ČmruŮ cNRo|

Každý člen CNROl má nárok na některé věci, které jsou potřebné k řádnému výkonu jeho funkce,
Těmito jsou:
1. Dres CNROI
2. Kalibr pro ka|ibrací zásahťs na papírovýeh terčích,

Každý č|en CNRÓI má dá|e právo:
1' BezpIatně absolvovat seminář Ro Leve| ! a kurz Neodk|adné pomoci,
2' Na vydání certifikátu rozhodčího o úspěšnóm abso|vování Semináře Ro Leve| 1,
3, 7řízení přístupu do on.line systému CNRo| a on*|íne konference cNRol.

tx. OSTATNI

Každý č|en cNRol, který bude č|enem vedení závodu Leve| 3 a vyšších, je povinen nosit při výkonu své íunkce
dres člena cNRol. Výjimkou jsou č|enové |RoA, kteříjsou z této povinnorti vyjmuti, s oh|edem na existující
doporučení užívat oficiá|níoděv č|enů |RoA, a je tedy na jejich zvážení,jaký odáv užijí. U závodů nižší úrovně
než Level 3, s* nošení dresu rozhodčího CNRo| siIně doporučuje.

Každý č|en cNRo|, který bude č|enem vedení závodu a bude mu svěřena stře|ecká situace, nesmí připustit, aby
na této sítuaci na závodech vyšší úrovně než Leve| 1 rozhtrdova| člověk, který není č|en NRol nebo nezískává
kva|ifikaci podle článku Il., odst' a), bodu 6. tohoto předpisu. Nedodrženítohoto ustanoveníbude považováno
za hrubó porušení berpečnosti na střelecké situaci, se všemi z toho p|ynoucími důsledky'

Prezident CNRol může v odůvodněných případech udě|ovat výminky z tohoto předpisu.

X. PŘEcHoDNÁ usrRruovrruí

Tento předpis nabývá platntlsti dnem podp|su prezidentem AsDs ČR a účinnosti dnem l' 1.zo22
/

Za CNROI, dne

d)

e)

a)

b)

Za W CNROI, dne

Za ASDS Čn, dne

Petr Švrček, p)eliý?t CNR3|
, -' .--,

., l
L<,

KVALIFIKACNI POZADAVKY CNIIOI

Martin N|ovotný, prezident AsDs ČR

slran a


