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|. DosAŽlTEtNE KVAI|F|KACE V cNRo|

Do5"/;L€' 'y n' . '"|, ' ěc.ri J ( \Ro|' '"t 07Lo Jo/.\ AsDs če i. o.

Ranse offlcer {Ro)
chlef Ranse offlcer {cRo)
Ran8e Mast€r (RM)

' stats off]c€r (so)

II. RANGE OFFICER

PoDMíNKY PRo PŘ|zNÁN í KVALIFIKAcE
al osoba' která 5e (hce stat rozhod.im IPsc v íám(iA5Ds čR musi|

1. Mít stat!t ŽáVis|é osoby v A5D5 eR po dobu min]má ně jednoho roku(tj'12 měsícŮ)

2, Akt]vněstří]et, t€dy].ko stře|€c úspěšně dokončit a|espoň pětzáVodů |Psco mininrá]ním počtL] 4

stře eckých 5]tuací
3' Podat pkemnou Žádost
4' Mít mlnimá ně 18 |€t

5' Úspěšně Ukonč]t sem nář Ro L€Ve| 1

6' Zkkat 6 bodů za hodnocení pod doh]edenr cRo cNRo|, nebo pod doh]edem cRo schvá eného
Výkonným výborenr cNRo| {W cNRol)' Tyto body musínrít od pří5|ušného cRo potvrzenY na

přís|LJšném ío|mu ářia žadate|na Ro je musízGkat připrác]V hIavnínr závodějako Ro ná situaci(pod
doh €dem cRo)' NeUznáVají5e bodyzískanéV prematch]

b) Pořádísp|něnípodmínekjezávázné pío všechny žadate|e' Pr€z dentA5D5 cR5poečně5 Prezidentem

cNRo j5o! opráVněniv€ zv|áštních příp.d€ch prominout napInění podnrínky podIe č|' '' odst' a) bod

1 Vtakovémto případé5€m;zato,žetatopodmínkabyařádněnapněna
c) o přiznání kva|ifikáce Ro rozhoduje W cNRoI na zák]adě 5p]nění uv€dených podmínek'

d) Pís€mnou žádost podává žadateI kteřé mukoIiv ze č|enů W cNRo|, připadně prostředn]ctvím €'
ma]|oVé adresy W cNRo|, a to na př€depsaném íormu áři zveřejněnénr n. WebL] AsDs cR

e) Pro připu ště n Í žadat€|e o kva|ifikaciRo do semináře Ro Leve|1, j€ W cNRoI povinen přezkoumat

so něnípodnrinek uvedených ve článku |', odst' a) těchto KvaIiflkačních požadavků, coŽ provede na

zák adě žadat€ €m př€d ožené Žádost] a kontro|ou v evldencích AsDs cR
Í) Po úspěšíém abso|vování 5€mináře Ro Leve 1 m!sižadate| získat 6 bodů pod doh|.Ód€m

kvaIif kovaného cRo, vlz článek ] ', odst' a), bod 6' těchto KV2|iÍ kaČnich požadavků, a tUto skuteČnost

do ožit na o|atném form!lář kterémukoLlv ze č|enŮ W cNRoI

c) okámžikem sp|nění Všech uvedených Podmínek je žadate i přiznéná kvaIiflkace Ro. VV cNRoIie Ve

lhůtě do iednoho mě,íce, pov nen každému, kdo 5plníuvedené podr.ínkyI

1' Umožnit t]sk píůkazu rozhodčího
2' Vydat cert]fikáto Ú9pěšném abso]VovánÍseminéře Ro LeVe| 1

3' Zřídlt přístup do elektronické evld€nce cNRoI a on.|ine konfer€nce cNRo
h) Nikomu, kdo spIníveškelé, výše uvedené podmínky' n€ ze upírat práVa č]ena cNRo1jlnak, než

v Íámc] a v 9ou ad! s tínrto předpisem

PoDMíNKY PRo UDRŽENí KVAL|FlKACE
i} Pro Udrženidosažené kvalifikace musíkaždý Ro dosáhno!t3 bodyza 3 Íoky' V případě, ž€ Ro n€sp|ní

stanovené podnrínkv, bude mu odejmlta kva ifikace a bude Vyřazen z evidence cNRo|' VyřaŽenÍm

z evldence Ž.nikajíVeškerá práva a povinnost] Vyřazeného z titt]|u č]enstvív cNRo|. V případě

opětovného zájmu bude Vyřaz€ný muset znovu sp nit podminky pro přiznání kva iíikace Ro

i) Po dosažení70.ti |et věku kva ]fikace Ro zŮstává doŽivotně co by čestná funk(e

I

(VALlf KAČNl PoŽADAVKY cNRol
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III. CHIEF RANGE OFFICER

PoDMíNKY PRo PŘ|zNÁN í KvAtIr IKAcE
á) osoba, kt€lá sé chc€ stát cRo cNRo| musí|

1' Mít zák|adnízna ost ang|ckého jazyka (A])' Pod touto form!lac]s€ rozumí, že Bo ]e schopen b€z
prob émů přečíst pop]s stře ecké situace v A], h áslt dosižené čisyv A], ro,umět a bez prob émů
zapsat ča5 hlášený V A], a být schopen zodpovědět zák|adnídotazy záVodníkŮ VAJ

2. Aktivně VykonáVat funkci Ro nrinimá ně po dob! dvou Iet př€d podáním žádo,t
3, Získat m]nimé|ně 25 bodů (ceIkoVě na5hromážděných)
4. ZGkat nrln má|ně 15 bodů {z ce kově nashíomážděných) ze záVodů eV€ |||

5' získat m]nimé|ně 3 body za záVÓdy prÓ pUškU jako Ro, ]deá]ně lev€ |||

6. 5ině se dopoÍučuj€ abso Vovat min]Íná nějeden závod pro brokovnicijako Ro
7. Podat píseí'rnou žádost
8. Být schopen sanrostatné č]nnostina stře|€cké 5ltuacina záVodech IPsc Všech úrovní

b) o přizná ní kva|ifikace c Ro lozhodujé W cNRoIna zék|adě5plněníVšech Výše lvedených podmínek.
c) Písemnou žádost podává žadateIkterémukoliv ze č|enú W cNRo|, případně prostřednlctvím e.

ínai ové adresy W cNRo|, a to na předepsaném foímu áři zveřeiněném na webU AsDs .R
d) W cNRo| je povinen, Ve hůtédo14t dnůodedn€obdrŽenížádosti,přezkoumatspněníVšech

podínínek pro př]znání kva ifikace cRo cNRo Nesp ni ]i žadate|Všechny podmínky pro př]Žnéni
kva]ifikoce cRo cNRo|, bud€jehoŽádostzamítnuta'Vpřípadě, ž€ Žadate sp ni VšechnypodmínkY,je
W cNRoI povinen oznámit Prez dentovl45D5 cR přijetížádosti

e) v případě, že s€ ve |hůtě do 14.tidnů od oznám€ n í přiietí žádosti P rez]de nt AsD5 čR nebo Prezident
cNRo Vyjádříproti př]znání kvaIif]kace cRo žadate e, je W cNRol povinen Žádon bez da|šího

f) Nenastane.|iskutečnost uvedená pod pismenem e)tohoto č ánku, musíVV cNRoIo Žádost]
rozhodnout Ve lhůtě do iednoho měsíce od obdÍžení Žádostl' Při rozhodoVánímůže W cNRo| os ovit
PM Á5Ds (P a p- .Ieo .o ' t j€jc. dopo-'c".'ť

g} Ro,hodnutíje WcNRo|povinen o2námit pouŽe žadáte|i, Prezidentov]AsDs ČR a RM A5D5 ČR. oí|čÍ
Výs]edky h].sováníjednot lvých orgánů' rozhodnutíjednot ivých or8ánů a Vyjádřeni získaná pr
projednávání žádosti jsou neveřejná a sdě|uje se samotný zéVěr, tedy zda by a či neby a žadate ]
př]znána kvoI f]kace cRo

PoDMíNKY PRo UoRŽENí KVAL|FIKACE
h) Pro udrženídosážené kva|ifikace musícRo:

1' Dosáhnout 6.tl bodů za 2 kaIendářnírol.,
2' V průběhu 2 ká endářních roků zastáVat fUnkcicRo a|espoň na jednom závodu LeVe| 3, nebo

vyšším
3' Abso]vovat kUlz N€odk|adné pomoci, or8anDované AsDs ČR, anebo jiným, státem uznaným

ško|ite|enr, a to V inteNaIu 1x za 4 roky' V případě abso VoVán] k!rzu ! jiného ško|ite|e, je dotyčný
povinen bez výzvy, nepíod eně po jeho absolvovéní, dor!č]t potvrzenío abso Vováníkurzu W
CNRO

V případě, že cRo nesp níst3novené podminky, a to ve Ihůtě do jednoho měsíce od L]končení dÍuhého
ka éndářního rok!, b!de m! snížena kva jfikace

(VALIF KACNIPOZADAVKYCNRO
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RANGE MASTER

PoDMíNKY PRo PŘ|ZNÁNí KVAL|F|KAcE

a) osoba, která s€ chce stát RM cNRol musÍ:

1' Mítpokročjlou zné|ost an8|ckého]azyka (A])' Pod to!toformu ac]s€ rozumí,že RM má zn.LostAl

v rozsahu cRo a navic je schop€n b€z prob ér.ů komun]kovat 5e 5tř€ cl a Vedením záVodL] V A]

2' Aktivně VykonáVat f!nkci cRo nrinimá ně po dobU pěti |€t

3, Získat Íninlmálně 15o bodů (c€ kově nashromážděných), z čehož musíbýt min]má ně 50 bodů Že

závodů LeVe 3 a Vyššich, přičemž V těchto padesát] bodech ínusíbýt obsaŽeno m nimá|ně 9 bÓdů

z€ závodů pro lPsc puškU, doporučlje s€ 7iskal6 bodů u e záVodŮ pro IPsc brokovnlcl, a min]má ně

l0booL Í z' dL/e/"/od: Jzo|'|.1i
4' M!si býl č e. IRoA
5. Podat pGe'nnou Žádosi

b) o přizná n Í kvatifikace RM rozhoduj€WcNRolnaŽákidě spL.ěnívšech uvedených podmín€k'

c) Písemnou žádost podává žádaté| kterémukoliv ze č|€nů W cNRoI, případně prostřednictvínr e

ma]|oVé adresy W cNRo , a to na předepsanénr formulářl, zveřejněném na webu AsDs cR

d) W cNRoIje povinen, Ve lhůtě do 14.t]dnů ode dne obdÍŽenížádosťl, přezko!mat 5p něniVŠP.h

podm'nek pro přiznánikvaliflk.c€ RM cNRo ' NespIni|.Ll ž.date Vš€chny podmínky pro přiznan

kva|]f]kace R|V] cNRo|, bÚde jeho žádost zamitnuta' V případě, že židale| sp|n IVšechny podminky, j€

WcNRo povlnen oznémit Prez]dentov]AsD5 čR aVš€m RMAsDs.R přietížádosti

e) V přÍpadě, že sé ve |hútě do t4+idnů od oznámení přij€tížádosti PrezidentAsDs cR Vyjádříproti
př znéníkvallf]kace RM Žadatel€ ]e W cNRoI povinen Žádoí bez dalšího zamÍtno!t

f) N€dojde.|ik zamítnutí žádostid e př€dchoziho od9tavce, nru5íW cNRoIo žádost] rozhodno!t Ve

]hůtě dojednoho měsíce od obdržení žádosti. PřiíozhodovánÍW cNRolpřihIiŽíke stanovi9ku RM

CNRO
g) Vyhoví.|iW cNRolžádosti Žadéte €, je žad.te i přiznána kva fikace PíozatÍmní RM' Po absolvován

praxe pod dozorem kva]if]kovaného RM cNRo], nebo RM uznéného W cNRo|, b!de po schva en

ab90 Voviné píax€ W cNRo žadate|i přknána kva f]kace RM' Abso vovánípraxe dok ádá žadité

ibovo|ným písem.ým doporučením kvaL]fikovaného RM cNRo|, nebo RM uznaného W cNRo|, pod

jehoŽ doh|edem pracova přizéVodech LeVe| 3 a Vyšších jakÓ as nent RM' nebo RM V zahran čí,

9 uvedením proh ášení, že je žadate|pIně způsob ýpracovatsamostatněiakoRM'Minimá|ni
poŽadovaný počet bodů získaných V kva|lf]kac] Prozatímní RM je 9 bodů, získaných pod dozorem

m ninrá ně dvou RM
h) Rozhodnutíje W cNRoIpovjnen oznámit pouze žadatelia PrezidentovlAsDs cR' DíčivÝ5 edky

h a,ováníj€dnot ]Vých o|gánŮ' rozhodnutíjednot|ivých orgánů a vyjádřeni, získaná při p|ojed..Vá.i

žádo5t]jsou neveřejná a sdě|uje 5e 5amotný láVěr, t€dY zda by a či neby a žadate|] přlznána kv.I f]káce

ProzatínrníRM' KVa iÍikaci RM zkkává Prozatímní RM a!tomaticky nap|něnim odstavce g) tohoto

PoDMíNKY PRo UDRŽENÍ KVAL|fIKACE

i] Pro udrženídosažené kvaIifikace mUsíRM:
1' Do9áhnout 6 t] bodů za 2 k2lendářni roky

2' V průběhU 2 ka endářních roků zastéVat íunkci RM a espoň na j€dnom záVodu LeVe| 3, nebo

vyššim
3' Abso Vovat kurz Neodkladné pomoc]' organlzované AsDs čR, anebo j nýnr, státern !zn.nym

ško ]teem, a toV nteNa u 1x za4 ka|endářníroky. V případě absÓ VoVán kurzL] !jného škÓ ite e,

je dotyčný povlnen b€z výzvy, neprodIené po jeho abso Vování, doruč]t potv2€nio ibso VoVáni

k!z! W CNROi
4, Být čLenem ]RoA
V případě, ž€ RM nesp ni někteÍo! Ž u ožených podmínek . n€poš|e akceptovate né pisemne

odůvodněníWcNRol, a toVe hůtědojedno|romě5íceodukončenídruhéhokaendáiníhoroku,bude
nr! 5níŽena kvaIif kac€

[\At f IAČNÍPoŽADA!Ň/ cNBo|
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V. STATS OFFICER

PoDMíNW PRo PŘ|zNÁNí wALIFIKAcE
á} osoba, kt€rá se chce stát so cNRol musí:

1' Být čl€nem cNRo
2, Podat písenrno! žádost
3. Pracovat pod doh edenr so cNRoL, nebo pod dohIedem so schvá|eného W cNRo 

' 
na minimá|ně

dvou závodech L€ve|3 iako so
4' Ziskat pGemné doporl]čeníod 50 cNRo|, nebo od so schvá eného W cNRo|, pod j€hož doh edem

pracova, s proh ášením,žeje p ně způ5obiý pracovat samostatnějako so
b) o přiznáníkva|iíikacéso lozhoduje W cNRo| na ,ák adě sp něníVšechvýše uvedených podmÍnek'
c) Písěmnou žádost podává žadateI kterémuko|iv ze č|enů W cNRo|, případně prostřednictvíť' .

mai oVé adresy W cNRo], a to na před€psaném formu áři, zveřej.ěném na webu Asos čR
d) okamžikem sp|něníVšéčh Uv€dených podmínek je žadateli přiznán. kva iÍ kac€ 50

PoDMíNKY PRo UDRŽENí KVALlFIXA€E
e) Pro Udrž€ní dosažené kvaIifikale mu,í každý so dosáhno! 3 bodů za 3 ka endářníroky
f) Vpřípadě, žeso nesp|ní!|oženou podmínku a nepoš|€ akceptovate né pkemnéodůVodněníW

cNRo|, é to Ve lhůtě do iednoho mě5íce od !končenídrUhého ka]endářního roku, bude jako 50
vyřaz€n . evidence cNRol' V případě opětovného ŽájmU' bt]d€ Vyřa.ený muset znov! sp|n]t podmínkV
pro priznéni kvaIif]k.c€ so

KVAL|F KAČNÍ PoŽ^L]AVKY cNRo
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UDRŽENí DosAŽENÉ KVAL|FIKACE

a)

4

d)

a)

b)

V|l. zÁNIK DosAŽENÉ KVALlFIKAcE

a) W cNRol ie povinen Ve hůtě do 1' 3' daného roku provést kontro|u dosaž€ných bodů u Vš€ch č enů
cNRo za rok oředcházeiící

b) Na zák|adě plovedené kontlo|y, je W cNRoI povinen pÍovést přG i.ršné Úpravy kva ifikacíV případě, že

člen cNRo| n€spn podmínky, VŽtahující se kiehÓ č jeií do,až€né kva lfik.ci, . to sníženim nebo
od€im!tím kVaL]f]kace

c) odéjmutím kva|ifikace Ro zaniká č enstvíV cNRo astínrisoUvlsejícípráVaapovinnostič|enécNRoI
d) Č|enstvívcNRoImŮžezEniknouttakétomu,kdozVáštěhrubýmzpůsober.porušísVépovlnnostičLena

cNRo|' o takovémto Íuš€ní č enství V cNRo| ]e opráVněn rozhodovat, na náVrh kteréhoko iV RM Č]

č en. W cNRo|, W cNRol spo|eČně s Pr€zidentem AsDs ČR. Za porušenípovjnnostíč|ena cNRoI zv ášť

hrubým způsob€m ie považoVáno z€jrnéna ]ednáni, které j€ V rozporu s Krédem rozhodčího
e) Každý č|en cNBo| může d|e,Vého lvážení podat sám pkemnou žádo,t na 5nížení 5Vé kva ifikace,

př čemž této Žádostl musíbýt Vyhověno
f} Při,nání kva|ifikace č|enu cNRo| dá|e zaniká okamžikenr zánik! statutu zéVisé osoby u AsDs ČB'

Nás|€dné noVé nabytiíahrtL] záVlíé osoby V AsDs cR č|enstvíV cNRoI neobnov!]e

'(aždý 
č|en cNRoIje povinen prokázát sp něnípodmínek pro udrženido5ažené kV.|]íikace (dá|e po!ze

podmínek), ]ak ]sou upraveny tímto předpisenr, Ve Ihůtě do jednoho měsíce od ukončení přís|ušného

Plokázání splnění podmínek| Body ze záVodů, které jsou pořádány VcR a které jsou uvedeny
v ka]endáři AsDs ČR, se po potvření or8anizátorem daného záVodu načíta]ído evidence outomat cky a

č|en cNRo 5] !e nem!sí necháVat Írotvrzovat. Po .a€VidoVáníbodů dostane na svou e mai ovou adresu
oznámení o přlpsání bodů, V případě préce na zahraničních závodech, č]en cNRoI Vyp|ní form! ář

,,BodoVá eV]dence cNRo|', (Íorm!|ářj€ na w€bovych !tl.nl ach A5D5 ČR,.d5t cNRo )' U c ena BoAstači
p|atný formu ář |RoA. Vobot] případ€ch j€ nutnost mít závody potvrzeny Vedením záVodu na kte|ém

č|en cNRoLpracovaI
Vyp|něný formu|ář nebo foÍmu áře, je č|€n cNRoI povinén zas|at W cNRo] Ve shoÍa uvedené lhůtě,

ook!d chce mít zaevidoVánV sVé bodv ze zahíanjčních záVodů
W cNRoIje povinen vést evldenci doséŽených bodŮ U každého č ena cNRoI

V|t|. zABEzPEčENÍ ČLENŮ cNRoI

Každýč|en cNRolmá náÍok na některéVě.i, kteíéjsou potř€bné k řádném! Výkon! j€ho iunkce'

1' Dr€s cNRoI
2' Ka ibr pro hodnocenízá5ahů na papÍrových terčích, V proved€nipro Psc pisto|/pušku a IPsc

KaždÝ č|en cNRol má dále plávoI
1' Bezp|atně abso|Vovat sem]nář Ro LeVe 1 a kulz N€odk|adné pomoci

2. NaVydánícertifikát! rozhodčího o úspěšném abso|Vování seminÉře Ro Leve 1

3, Zřízenípřístupu do on Ii.e systém! cNRoI a on ine konierence cNRoI

KVALIF (AČNÍPoŽADAVkY cNRo]



Asociáce spoltovní dynamické střeIbyceské lePubIiky, z's'
U Per8émenky1511/3, 17000 Prha Ho|€šov ce, c45768811,uapsánuMsvPraze,sp'zn':L3466

tx. OSTATNI

á)

b)

d

X.PŘEcHoDNÁ UsTANoVENí

Teňto předpis nabývá p atnostl dn€m podpisu prez dentem AsDs cR a prez]denteÍn cNRo| 5 Úč]nnost] od 1' 3'

2023

(aždýčlen cNRo|, kteÍý bL]de č|€nemvedenízávodu L€Ve 3 a vyšších, je povinen nos]t při výkonU \vě
funkce dres č ena cNRo Výj mko! jsou č enoVé RoA,kteřÍjso!ztétopovinnostivyjmut],sohedem
na eX]stující doporUčeií užíVat oíiciá|níoděV č]enů |RoA, a ie t€dy na je]]ch zvážení, jaký oděV uŽiií' U

závodů nižšíúrovně než LeVe| 3, se nošenídÍesu Íozhodčího cNRoI s]|ně doporučuje
Každý č|en cNRo|, kten/ b!de č]en€m VedenízáVodu é b!de mu svěřena stř€ ecká situace, nesnrí
př]p!st]t, aby na této situacl n. záVodech Vyšši úrovně než LeVe] 1 rozhodoV.| čLoVěk, kteí neníRo,
nebo nezískáVá kva if]kaci pod|e č ánkU , odst' a), bod! 6' tohoto předpisu. Nédodrženi tohoio
ustanoveníbude považováno zá hr!bé porušeni bezpečnosti na stře|ecké sit!aci, 9€ vše'ni z toho
p ynoucimi důs edky
8odové hodnÓceňí, př]znané ro.hodčím! pracl]jicímu V daném záVodě, odpovídá hodnoceníd e
pravidel Psc'podIeúíovně(LeVe|)zéVod! BodY 5e,,nezdvojujÍ',, tj. započítávajítak, že za záVod, ve
kterém se napřík ad stříí zároveň krátká zbráň (HG) a Pcc úrovně 3, se roŽhodčím! počítajípo!u e 3

bodV a niko jV 6 bodů, Neoř]h ižíse ani k oočtu dnů trvánízáVodU

prezident CNnOI prezidentASDSCR

KVAL|f KAČNÍpoŽ^o^VKYcNRo


