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Úvod

Řád pro jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akcí Nosework CZ řeší veškerou problematiku
týkající se udělení licencí rozhodčím, certifikátu instruktorům a statusu vedoucím akce (dále jen
jmenování).
Jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akce po splnění předem daných podmínek JŘ je důležité
pro celkový rozvoj noseworku, zlepšování jeho úrovně, jakož i jeho celkového obrazu na veřejnosti.

2
2.1

Definice pojmů a použité zkratky (pro potřebu JŘ)
Použité zkratky

ZŘ
SŘ
KŘ
JŘ
NW CZ

2.2

- Zkušební řád NV CZ z.s.
- Soutěžní řád NV CZ z.s.
- Kárný řád NV CZ z.s.
- Řád pro jmenování rozhodčích, instruktorů a vedoucích akcí Nosework CZ
- Nosework CZ z.s.

Definice vybraných pojmů

Tým
- Psovod a pes.
NW-info
- Databáze a termínový kalendář pro evidenci členů, zkoušek apod. (www.nwinfo.cz)
Normativy spolku - Stanovy, řády a veškeré další platné vnitřní normy a doporučení. Jsou zveřejněny na
www.noseworkcz.net/dokumenty.
Jmenování
- Udělení licence rozhodčího, certifikátu instruktora, statusu vedoucího akce.
Přestupek
- Jakákoli činnost, která není v souladu s platnou legislativou nebo normativy spolku,
která poškozuje dobré jméno NW CZ nebo činnost, která morálně diskredituje
příslušného člena spolku.
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Výbor NW CZ

Výbor NW CZ uděluje licence rozhodčího, certifikát instruktora a status vedoucího akce na základě
splnění podmínek dle JŘ, přičemž zohledňuje další hlediska a může i zamítnout přihlášku, pokud žadatel
již čelil postihům dle KŘ. V případě přihlášky o certifikát instruktora může přihlášku zamítnout, pokud
žadatel prokazatelně používá metody výcviku neslučitelné s metodikou pozitivního posilování.
Pořádá kurzy pro žadatele o certifikát instruktora NW CZ. Za tímto účelem ustavuje zkušební a školící
komisi složenou z členů výboru a dalších osob jmenovaných výborem klubu. Tuto komisi schvaluje výbor
NW CZ s právem provedení případných změn.
Pro rozhodčí a instruktory pořádá pravidelná setkání a školení, tak aby se rozhodčí i instruktoři mohli
seznamovat s novými poznatky a dále rozvíjet výcvik noseworku.
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Rozhodčí NW CZ

Dosaženou úroveň týmů v jednotlivých směrech a stupních noseworku posuzují a potvrzují rozhodčí.
Rozhodčí jsou důležitými činiteli při rozvoji týmů, a musejí proto mít nejen potřebné odborné znalosti a
přehled, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Jsou povinni dbát usnesení, pokynů a řádů Nosework
CZ. Při posuzování se musejí řídit platnými řády a metodikou posuzování. Povinnosti a práva rozhodčích
jsou podrobně uvedeny ve ZŘ.
Rozhodčí je fyzická osoba, která splnila všechny podmínky pro výkon funkce rozhodčího, je jí udělena
licence rozhodčího, a je tak pověřená NW CZ posuzováním zkoušek a závodů se zápisem zkoušek dle SŘ.
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Rozhodčí NW CZ je oprávněný posuzovat akce noseworku na území ČR (zkoušky a závody dle SŘ) i mimo
něj. Dále je oprávněn pořádat akce dle SŘ. Rozhodčí je vždy povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo
důstojnosti akce i vážnosti a důležitosti osoby rozhodčího.

4.1

Podmínky pro podání přihlášky o funkci rozhodčího
a)
b)
c)
d)

Řádné členství v NW CZ po dobu minimálně dvou let před podáním přihlášky.
Zdravotní a psychická způsobilost.
Plnoletost žadatele.
Prokázání znalosti určité úrovně tréninku pachových prací a znalosti šíření pachů, a to doložením
složených zkoušek NW CZ. Žadatel musí mít splněné dvě různé zkoušky 3. stupně s jedním psem,
nebo minimálně dvě různé zkoušky 2. stupně a jednu zkoušku 3. stupně s různými psy.

Přihlášky shromažďuje a projednává výbor. Každé podání přihlášky je přezkoumáno výborem a žadatel je
písemně vyrozuměn o přijetí či zamítnutí přihlášky. Zamítnutí žpřihlášky musí být řádně odůvodněno.
V případě přijetí přihlášky může žadatel začít plnit podmínky pro získání licence rozhodčího.

4.2

Podmínky pro získání licence rozhodčího NW CZ
a) Splnění celkem 6 hospitací u nejméně tří různých rozhodčí, z toho dva rozhodčí určí výbor
NW CZ.
b) Žadatel se musí předem domluvit s rozhodčím, u kterého bude hospitovat, a s vedoucím akce.
Hospitace žadatele na rozhodčího pro NW CZ probíhají na oficiálních akcích NW CZ. Vedoucí
akce a delegovaný rozhodčí musejí žadateli hospitaci umožnit, nicméně v odůvodněných
případech mají právo hospitaci odmítnout, o čemž neprodleně vyrozumí výbor NW CZ.
c) Během hospitací musí být žadatel účasten na posouzení minimálně všech směrů a stupňů, pro
které bude mít licenci rozhodčího. Pokud tuto podmínku nelze splnit v průběhu požadovaných
6 hospitací, je nutno absolvovat hospitace další.
d) Rozhodčí hospitaci potvrdí, ohodnotí znalosti a techniky posuzování žadatele. Závěrečného
přezkoušení se může zúčastnit pouze žadatel, který byl minimálně 5x hodnocen kladně a tyto
hospitace splnil nejméně u tří rozhodčích. K tomuto účelu slouží Protokol o absolvované
hospitaci.
e) Žadatel si vede záznamy o provedených hospitacích, tyto záznamy pak předkládá u závěrečného
přezkoušení spolu s hodnocením a potvrzením od dalších rozhodčích.
f) Závěrečné přezkoušení probíhá ze znalosti řádů, směrnic a stanov NW CZ. Toto přezkoušení
může být ústní nebo písemné a může být provedeno v den poslední hospitace, pokud tato
hospitace probíhá u výborem stanoveného rozhodčího. U přezkoušení musí být vždy alespoň
jeden člen výboru.

Úspěšný žadatel obdrží licenci pro zkoušky stupně Z a 1.
O rozšíření licence pro všechny stupně zkoušek (Z-3) může požádat po 2 letech aktivního posuzování
zkoušek. Potom musí znovu splnit podmínky pro získání licence rozhodčího dle kapitoly 4.2.
Pro směr discriminacion nejsou nutné další hospitace. Pro směr nature je určeno 10 hospitací u vyšších
zkoušek stupně 2 a 3, přičemž alespoň dvě zkoušky musí být stupně 3. Pro směr urban je určeno
10 hospitací u vyšších zkoušek stupně 2 a 3, přičemž alespoň dvě zkoušky musí být stupně 3. Pro

směr water je určeno 6 hospitací u vyšších zkoušek stupně 2 nebo 3. Hospitace mohou být
plněny i v rámci jedné akce, rozhoduje počet posuzovaných zkoušek příslušného stupně.
Hospitace musí plnit nejméně u dvou rozhodčích, z toho jednoho určí výbor NW CZ.
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Některá následná školení pořádaná NW CZ mohou být povinná. Termín a místo konání všech školení
rozhodčích musí být sděleno s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 6 týdnů před konáním
akce.

4.3

Rozhodčí NW CZ jsou
a)
b)
c)
d)
e)

4.4

Evidováni v seznamu rozhodčích, který je zveřejněný na stránkách NW CZ.
Proškolováni.
Zváni na jednotlivé akce pro výkon své funkce.
Kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti.
V případě zanedbání povinností či přestupků trestáni dle KŘ.

Odebrání licence rozhodčího

Rozhodčí může být zbaven své funkce (odebrání licence), a to výborem NW CZ, který ho do funkce
jmenoval. K tomuto kroku výbor NW CZ přistupuje v následujících případech:
a) Automaticky ukončením členství v NW CZ trvajícím déle než 1 měsíc.
b) Na vlastní žádost samotného rozhodčího, kterého se odebrání licence týká. Pokud ji chce
rozhodčí znovu získat, musí opět splnit podmínky dle JŘ.
c) Z morálních důvodů.
d) Za přestupek vůči normativům NW CZ, zákonu č. 246/1992 Sb. a další platné legislativě.
e) Za neomluvenou neúčast na povinných školeních rozhodčích.
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Instruktor NW CZ

Instruktoři noseworku organizují a vedou výcvik. Jsou důležitým činitelem při rozvoji týmů a sportu,
musejí proto mít nejen potřebné odborné a praktické znalosti a přehled o metodice výcviku psů, ale
i odpovídající charakterové vlastnosti. Vzhledem k povaze zastávané činnosti musejí mít i dobré
organizační a řídicí schopnosti.
Instruktor NW CZ je mimo tréninků oprávněn pořádat i akce noseworku dle SŘ na území ČR i mimo něj.

5.1

Podmínky pro podání přihlášky o funkci instruktora
a)
b)
c)
d)
e)

Řádné členství v NW CZ.
Zdravotní a psychická způsobilost.
Plnoletost žadatele.
Základní znalost metodiky pozitivního posilování při tréninku psů.
Základní znalosti tréninku vyhledání specifických pachů (u svých nebo cizích psů).

Tyto přihlášky shromažďuje a projednává výbor. Dle zájmu a potřeby zajišťuje kurz pro žadatele
o certifikát instruktora NW CZ.
Výbor NW CZ pořádá dle potřeby a zájmu kurzy pro žadatele o certifikát instruktora NW CZ (pouze pro
členy NW CZ), v rámci kterých je možné plnit podmínky pro udělení tohoto certifikátu. Kurz se zpravidla
skládá ze tří teoretických přednášek a celovíkendového tréninku. Konečnou podobu kurzu určuje výbor
NW CZ. Kapacita kurzu může být výborem NW CZ z organizačních důvodů omezena.

5.2

Podmínky pro získání certifikátu instruktora NW CZ
a)
b)
c)
d)

Účast na všech teoretických přednáškách pro žadatele o certifikát instruktora.
Úspěšně složený teoretický test (může být prováděn i jako ústní rozhovor).
Splněná libovolná zkouška NW CZ 1. stupně s vlastním psem.
Praktické prověření schopnosti plnit funkci instruktora v rámci víkendu pro žadatele
o certifikát instruktora.
3

e)
f)

Účast jako pozorovatel na celodenním tréninku pod vedením rozhodčích NW CZ (nebo jiné
předem stanovené akci).
Zpracování videodokumentace přípravy noseworkového týmu od úplného začátku po
vyhledání a bezchybné označení standardního vzorku v terénu u typu zkoušky Z.

Při neúčasti na některé povinné části si může žadatel splnit účast v následujícím termínu kurzu. Po
úspěšném splnění všech podmínek obdrží instruktor certifikát, kterým se může dle potřeby prokazovat.
Certifikát je předáván vždy osobně na členské schůzi.
Některá následná školení pořádaná NW CZ mohou být povinná. Termín a místo konání všech školení
instruktorů musí být všem sděleno s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 6 týdnů před
konáním akce.

5.3

Instruktoři NW CZ jsou
a)
b)
c)
d)
e)

5.4

Evidováni v seznamu instruktorů, který je zveřejněný na stránkách NW CZ.
Proškolováni.
Kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti (prováděné dle SŘ).
Jejich akce jsou zařazeny do termínového kalendáře www.nwinfo.cz.
V případě zanedbání povinností či přestupků trestáni dle KŘ.

Odebrání certifikátu instruktora

Instruktor může být zbaven své funkce, a to výborem NW CZ, který ho do funkce jmenoval. K tomuto
kroku výbor NW CZ přistupuje v následujících případech:
a) Automaticky ukončením členství v NW CZ trvajícím déle než 1 měsíc.
b) Na vlastní žádost samotného instruktora, kterého se odebrání certifikátu týká.
Pokud jej chce instruktor znovu získat, musí opět splnit podmínky dle JŘ.
c) Z morálních důvodů.
d) Za přestupek vůči normativům NW CZ, zákonu č. 246/1992 Sb. a další platné legislativě.
e) Za neomluvenou neúčast na povinných školeních instruktorů.
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Vedoucí akce NW CZ

Vedoucí akce je osoba oprávněná pořádat oficiální zkoušky dle ZŘ NW CZ, musí znát a respektovat
všechny normativy NW CZ. Vedoucí akce zodpovídá za hladký průběh těchto akcí. Vzhledem k povaze
zastávané činnosti musí mít i dobré organizační a řídicí schopnosti.
Vedoucí akce NW CZ je oprávněný pořádat akce (zkoušky, závody se zapsáním zkoušek a jiné akce dle
SŘ) noseworku na území ČR i mimo něj. Vedoucí akce je vždy povinen vystupovat a jednat tak, aby to
odpovídalo důstojnosti a vážnosti akce.

6.1

Podmínky pro získání statusu vedoucího akce NW CZ
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zaslání přihlášky žadatele o funkci vedoucího akce na e-mail nwinfo@seznam.cz.
Řádné členství v Nosework CZ před podáním přihlášky.
Zdravotní a psychická způsobilost.
Plnoletost žadatele.
Splnění celkem 3 hospitací na zkouškách NW CZ. V době plnění hospitací musí již být žadatel
členem NW CZ.
Dostatečné znalosti pro tuto funkci, které budou ověřeny testem.

Přihlášky shromažďuje a projednává výbor. Každé podání přihlášky je přezkoumáno výborem a žadatel je
písemně (e-mailem) vyrozuměn o schválení či zamítnutí přihlášky. Zamítnutí přihlášky musí být řádně
odůvodněno.
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6.2

Vedoucí akce jsou
a) Evidováni v seznamu vedoucích akcí, který je zveřejněný na stránkách NW CZ.
b) Kontrolováni, testováni a hodnoceni v rámci své činnosti.
c) V případě zanedbání povinností či přestupků trestáni dle KŘ.

6.3

Odebrání statusu vedoucího akce

Vedoucí akce může být zbaven svého statutu, a to výborem NW CZ. K tomuto kroku výbor NW CZ
přistupuje v následujících případech:
a) Automaticky ukončením členství v NW CZ.
b) Na vlastní žádost samotného vedoucího akce, kterého se odebrání statusu týká. Pokud jej
chce vedoucí akce znovu získat, musí opět splnit podmínky dle JŘ.
c) Z morálních důvodů.
d) Za přestupek vůči normativům NW CZ, zákonu č. 246/1992 Sb. a další platné legislativě.
e) Při nesplnění kontrolního testu ze znalostí normativů NW CZ. Za nesplnění kontrolního testu
se považuje i jeho neodevzdání v předepsaném termínu.
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Aktualizace a platnost

Změny řádu může navrhnout každý člen klubu, o jejich zařazení do řádu rozhoduje výbor. Výbor nemusí
zdůvodňovat přijetí či nepřijetí návrhu.
Kontrola aktuálnosti řádu musí probíhat průběžně.
Vlastní aktualizace je realizována dle potřeby maximálně 1x za rok. V rámci aktualizace jsou výborem
projednávány návrhy členů a zohledňovány nově získané vědomosti a zkušenosti. Pokud je nezbytné
přijmout nějakou změnu okamžitě mimo řádnou aktualizaci celého řádu, schválí výbor dodatek řádu, ve
kterém bude změna popsána, a do platného řádu bude zařazena při jeho další aktualizaci.
Změny v řádu včetně dodatků musejí být zveřejněny minimálně 2 měsíce před nabytím jejich platnosti
na webových stránkách NW CZ.

Tento ZŘ byl schválen výborem Nosework CZ z.s. dne 20.10.2022
Změny nabývají platnost 1. 1. 2023.

Přílohy
Přihláška žadatele o funkci rozhodčího
Přihláška žadatele o funkci instruktora
Přihláška žadatele o funkci vedoucího akce
Protokol hospitanta na rozhodčího
Protokol hospitanta na vedoucího akce
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