KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ
MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS
PLATNÉ PRO 2018
Všichni držitelé licencí CAMS včetně držitelů mezinárodních licencí FIM se musí zúčastnit
školení činovníků ve všech disciplínách, pro které žádají licenci, a které se uskuteční 1x za 3
roky. Licence činovníka má platnost 3 roky. Školení vyhlašuje pro ředitele, sportovní komisaře,
rozhodčí, techniky, časoměřiče a ekology sekretariát CAMS ve spolupráci s příslušnými
divizemi. Školení nových činovníků v mezidobí 3 let bude probíhat individuálně, ale vždy před
začátkem sezóny. Školení je zpoplatněno částkou 200,- Kč/osoba.
Žadatel musí úspěšně složit závěrečnou zkoušku formou testu, který se skládá z části obecně
platných řádů (Všeobecný řád, Lékařský řád, Disciplinární řád a Ekologický řád) i z řádu
příslušného sportovního odvětví. Každý činovník musí být členem CAMS a každoročně uhradit
členský příspěvek a poplatek za školení. Výše členského se bude řídit dle oficiálního ceníku, na
webu www.motocams.cz/cams/clenstvi pro daný rok.
Pokud se činovník nezúčastní školení a neabsolvuje úspěšně závěrečný test, případně nebude
mít uhrazený ani členský příspěvek a poplatek za školení, nebude mu pro daný rok vystavena
potřebná licence a nebude delegován na žádný sportovní závod pořádaný CAMS. Žadatel,
který se zúčastnil školení, ale neprošel závěrečným testem, může požádat o nový opravný test,
nejdříve však po uplynutí dvou měsíců od doby, kdy v testu neuspěl. Pokud nevyhoví ani v
něm, nebude mu pro daný rok vystavena licence.
Delegace činovníků navrhují VV jednotlivých sportovních divizí a pokud tomu nebrání určité
překážky, jako je potřebná kvalifikace či centrální seriálová delegace apod., mohou
respektovat požadavky pořadatelů, kteří předají své podklady na delegování činovníků
do 1. března příslušného roku.
Lektory pro jednotlivá školení navrhuje sportovní manažer CAMS a schvaluje ŘR CAMS.
Licence činovníka opravňuje držitele k výkonu funkce na všech druzích a typech sportovních
závodů CAMS, na které má oprávnění.
POUŽÍVÁNÍ LICENCE
Všichni delegovaní činovníci ve výkonu musí na závodech nosit licenci viditelně. Ostatní
činovníci, kteří jsou na závodech mimo výkon činnosti (jako diváci apod.), licenci viditelně nosit
nesmějí a ani se prostřednictvím ní nemohou prokazovat. Držitel licence má nárok po jejím
předložení řediteli na závodech obdržet vstupenku na závod až do výše MČR. Má přístup
pouze do sektoru pro diváky a nebo v souladu s obdrženou vstupenkou. Licence činovníků jsou
nepřenosné.
LICENCOVANÍ ČINOVNÍCI CAMS
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Pro získání příslušné licence či zvýšení kvalifikace je třeba splnit následující kvalifikační
podmínky:
1.
2.
3.
4.

předepsaný věk
předepsaný počet úspěšně absolvovaných závodů ve výkonu funkce
zvládnuté školení zakončené úspěšně složeným zkušebním testem
pro činovníka UEM/FIM znalost AJ nebo FJ případně dalšího jazyka

Nejvyšší věkovou hranicí pro zvýšení kvalifikace SK a Rozhodčího se rozumí konec roku, kdy
je stanovený věk dovršen.
Maximální věková hranice pro výkon delegovaného činovníka je 65 let. Výjimka je možná s
přihlédnutím k odvětví a způsobilosti žadatele.
___________________________________________________________________________
SPORTOVNÍ KOMISAŘ = SK, ROZHODČÍ = R....
Licence SK se uděluje pro každé motocyklové odvětví samostatně a počet disciplín, na které je
možno licenci získat, není omezen. Žadatel o licenci SK pro více odvětví musí absolvovat
školení ve všech těchto odvětvích.
Sportovní komisař - ASISTENT
Asistentem/čekatelem se může stát každý uchazeč o licenci starší 18-ti let, v případě
časoměřiče 16-ti let, a mladší 45-ti let, který úspěšně absolvuje příslušné školení zakončené
testem. Výjimka z horní hranice je v odůvodněných případech po schválení možná.
Sportovní komisař II. KT
Po úspěšně absolvovaném školení, po úspěšně vypracovaném testu a po prokázané aktivní
účasti na minimálně 4 podnicích v každé disciplíně v roli Asistenta pod vedením zkušeného SK
se může stát Asistent/čekatel držitelem druhé kvalifikační třídy (II. KT).
Sportovní komisař I. KT
V případě, že SK II. KT absolvuje prokazatelně minimálně 6 a více závodů v příslušné disciplíně,
může se přihlásit ke zvýšení kvalifikace na SK I. KT v dané disciplíně.
Sportovní komisař UEM / FIM
Držitel licence SK I. KT se může po úspěšném absolvování minimálně 10 závodů v dané
disciplíně přihlásit prostřednictvím příslušného VV ke zkouškám pro získání licence SK
FIM/UEM.
Věková hranice pro zvýšení kvalifikace:
Výkonnostní třída
min./max. věk
min. počet závodů
SK Asistent/čekatel
18/45
4
SK II. KT
19/50
6
SK I. KT
20/53
10
SK FIM/UEM
25/55
___________________________________________________________________________
ŘEDITEL ZÁVODU = Ř
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Každý zájemce o tuto činnost, který dovršil věkovou hranici 23 let nebo starší 20-ti let, pokud
je držitelem minimálně licence SK II. KT a pokud úspěšně absolvoval školení pro daný rok, se
může stát ředitelem závodu.
Každý ředitel závodu se může po absolvování 5 mezinárodních závodů ve funkci ředitele nebo
předsedy Jury přihlásit prostřednictví příslušného VV ke zkouškám pro získání licence ředitel
závodu FIM.
___________________________________________________________________________
TAJEMNÍK ZÁVODU - TA
Každý zájemce o tuto činnost, který dosáhl věku 18-ti let, může vykonávat funkci
licencovaného tajemníka u odvětví, která licenci pro výkon této funkce vyžaduje. Tajemníka
může bez speciální licence vykonávat i kterýkoliv licencovaný činovník příslušného odvětví –
držitel licence SK či Ř na jakékoliv úrovni.
___________________________________________________________________________
ROZHODČÍ PLOCHÉ DRÁHY = RPD
RPD – ASISTENT
Může se jím stát každý uchazeč o tuto činnost starší 18-ti let, který absolvoval příslušné
školení.
RPD II. KT
Po úspěšně zakončeném školení a po absolvování 4 závodů pod vedením zkušeného RPD se
může stát uchazeč RPD II. KT.
RPD I. KT
Po absolvování 10 závodů jako RPD II. KT se může žadatel přihlásit na zkoušky RPD I. KT.
RPD FIM
RPD I. KT se může po absolvování 20 závodů přihlásit ke zkouškám na získání licence RPD FIM.
Věková hranice pro zvýšení kvalifikace
Třída
min./max. věk
min. počet závodů
RPD Čekatel
18/45
5
RPD I. KT
19/50
10
RPD II. KT
20/53
20
RPD FIM
25/55
___________________________________________________________________________
TECHNICKÝ KOMISAŘ = TK
TK – ASISTENT/ČEKATEL
Může se jím stát každý uchazeč o tuto činnost starší 16-ti let, který absolvoval příslušné
školení.
TK II. KT
Po úspěšně zakončeném školení, po absolvování 5 závodů jako Asistent/čekatel v dané
disciplíně s určeným instruktorem a dovršení 18-ti let se může Asistent stát TK II. KT.
Teoretickou zkoušku skládá ze Všeobecného sportovního řádu, Disciplinárního řádu a
z Technických řádů jednotlivých disciplín.
TK I.KT
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Jestliže TK II. KT absolvuje 10 závodů v dané disciplíně, může se přihlásit ke zkouškám na
zvýšení kvalifikace TK I. KT.
TK FIM
TK I. KT se může po absolvování 20 závodů přihlásit prostřednictvím Technické komise ke
zkouškám pro získání licence TK FIM.
Věková hranice pro zvýšení kvalifikace:
Třída
min./max. věk
TK Čekatel
18/45
TK II. KT
19/50
TK I. KT
20/53
TK FIM
25/55

min. počet závodů
5
10
20

___________________________________________________________________________

ČASOMĚŘIČ = ČA
ČA - ASISTENT
Může se jím stát každý uchazeč o tuto činnost starší 16-ti let.
ČA – II. KT
Po úspěšně zakončeném školení a po absolvování min. 5 závodů jako Asistent/čekatel se může
stát časoměřičem II. KT.
Teoretická zkouška se skládá ze Všeobecného sportovního řádu, Disciplinárního řádu a ze
sportovních řádů jednotlivých disciplín ve vztahu k měření.
ČA – I. KT
Jestliže časoměřič II. KT absolvuje úspěšně 10 závodů v dané disciplíně, může se přihlásit ke
zkouškám k získání licence časoměřiče I. KT.
ČA FIM
Časoměřič I. KT se může po absolvování 20 závodů přihlásit k získání licence časoměřič FIM.
Věková hranice pro zvýšení kvalifikace:
Třída
min./max. věk
ČA Čekatel
16/45
ČA II. KT
17/50
ČA I. KT
20/53
ČA FIM
25/55

min. počet závodů
5
10
20

ČASOMĚŘIČSKÁ SKUPINA = ČSK, HLAVNÍ ČASOMĚŘIČ = HČA
Funkci hlavního časoměřiče mohou vykonávat pouze časoměřič I. KT, časoměřič FIM a vedoucí
časoměřičské skupiny.
O licenci časoměřičské skupiny může zažádat každá právnická nebo fyzická osoba. Přehled o
požadavcích na vybavení časoměřičské skupiny poskytne sekretariát CAMS.
___________________________________________________________________________

EKOLOG
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Licence ekologa je udělována pro všechny disciplíny. Může ji získat každý zájemce starší 18-ti
let.
Po úspěšně zakončeném školení a absolvování alespoň dvou závodů jako Asistent/čekatel se
může stát žadatel licencovaným ekologem. Teoretická zkouška se skládá ze Všeobecného
sportovního řádu, Disciplinárního řádu a Ekologického řádu CAMS.
Ekolog se může po absolvování 20 závodů přihlásit prostřednictvím ekologické komise ke
zkouškám na získání licence ekolog FIM.
Věková hranice pro zvýšení kvalifikace:
Třída
min. věk
Ekolog Asistent / čekatel
18
Ekolog CAMS
19
Ekolog FIM
24
Maximální hranice pro výkon Ekologa je 70 let.

min. počet závodů
2
20
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