Příloha C1 Kvalifikační řád,
§8 Podmínky pro získání licence, bod B POROTCI
TŘÍDA
III.

VĚK
18

II.
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POŽADOVANÁ PRAXE
- tř. BST a BLA soutěžní činnosti
- stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
soutěžích třídy D, C
- tř. BST a BLA soutěžní činnosti
- 2 roky držitel licence tř. III s
odpovídající aktivní činností
- stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
soutěžích třídy B

ROZSAH VZDĚLÁNÍ
- kvalif. studium III.tř.
- kvalif. studium II.tř.
- absolvování dalšího vzdělání dle § 13
bod 4a-c v rozsahu dvou akcí za
uplynulé období, z toho minimálně
jednoho doškolovacího semináře v
tuzemsku
- kvalif. studium I. tř.
- absolvování dalšího vzdělání dle § 13
bod 4a-c v rozsahu dvou akcí za
uplynulé období, z toho minimálně
jednoho doškolovacího semináře v
tuzemsku

- tř. AST a ALA soutěžní činnosti v
kategorii Dospělí,
nebo tř. MST a BLA sout.činnosti v
kategorii Dospělí, případně naopak,
nebo držitelé licence I.třídy podle
dřívější legislativy nesplňující
podmínky licence I.A
- 2 roky držitel licence tř. II s
odpovídající aktivní činností
- stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
soutěžích třídy A
I.M
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- tř. MST a ALA soutěžní činnosti v
- kvalif. studium I. tř.
kategorii Dospělí, případně naopak
- absolvování dalšího vzdělání dle § 13
- WDSF porotce
bod 4a-c v rozsahu dvou akcí za
- 2 roky držitel licence tř. II s
uplynulé období, z toho minimálně
odpovídající aktivní činností
jednoho doškolovacího semináře v
- stínový porotce 4xSTT, 4xLAT na
tuzemsku
soutěžích třídy M
V případě soutěžní činnosti žadatele o licenci porotce pouze v jedné disciplíně, případně získání pouze třídy
D, nebo C ve druhé disciplíně, je udělena licence porotce pouze v příslušné disciplíně se soutěžní činností
žadatele minimálně třídy B, případně dle Přílohy č.2, bodu č.2.
I.A
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§ 11 Obnovování a prodlužování platnosti licence, bod č. 3 a č.4
3. Licence porotce III. třídy se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10 bod 1 na základě
-

prokázání aktivní činnosti v uplynulém období

-

absolvování dalšího vzdělávání dle §13 bod 4b a to minimálně jedné akce za uplynulé období

-

absolvování zkušebních testů Hodnocení porotce a to minimálně jednou za uplynulé období
(Platnost od 1.1.2018.)

-

splnění dalších podmínek stanovených prezidiem na návrh výkonné rady nebo některého člena
prezidia v případě mimořádných potřeb ČSTS

V případě nesplnění těchto podmínek se licence porotce III. třídy prodlužuje, nebo obnovuje
- až po absolvování dalšího vzdělání dle §13 bod 4 a-c, přičemž se tato akce nezapočítává do
započítávané jedné akce za uplynulé období
- porotce, který neporotoval ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech, je povinen odporotovat
po dobu jednoho roku alespoň 20 soutěží jako stínový porotce
- porotce, který neporotoval ve třech a více po sobě jdoucích kalendářních letech, je povinen
odporotovat po dobu jednoho roku alespoň 40 soutěží jako stínový porotce
4. Licence porotce II. a I. třídy se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10 bod 1 na základě
-

prokázání aktivní činnosti v uplynulém období

-

absolvování dalšího vzdělávání dle §13 bod 4 a-c v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z toho
minimálně jednoho doškolovacího semináře v tuzemsku

-

absolvování zkušebních testů Hodnocení porotce a to minimálně jednou za uplynulé období
(Platnost od 1.1.2018.)

-

splnění dalších podmínek stanovených prezidiem na návrh výkonné rady nebo některého člena
prezidia v případě mimořádných potřeb ČSTS

V případě porotce, který neporotoval ve dvou, případně více po sobě jdoucích kalendářních letech, je
tento porotce povinen odporotovat po dobu jednoho roku alespoň 20 soutěží jako stínový porotce a to
vždy pro příslušnou kategorii, kterou obnovuje.

§ 12 Systém vzdělávání, bod č. 1, doplnění odstavce d)

c) Stínovým porotováním – se rozumí souběžné porotování, které doplňuje vzdělávání porotců a
je nutné pro získávání a obnovování licencí porotců. Toto vzdělávání zajišťuje ČSTS v úrovni:
i) stínové porotování se započítává ze soutěží dle SŘ §3, bodu č. 1, 2, 3 a 6. Soutěž, která
má být uznána dle Kvalifikačního řádu musí být minimálně dvoukolová.
ii) účast stínových porotců je vymezena vždy na třídu, pro kterou je porotcovská licence
získávána, nebo obnovována
iii) výsledky hodnocení stínových porotců budou prověřovány členem Odborné komise,
případně osobou pověřenou Odbornou komisí. V případně zjištění závažných odlišností
bude se stínovým porotcem provedena analýza jeho hodnocení.
iiii) stínový porotce je povinen dodržovat všechna pravidla dle SŘ vyjma §4.1 a §13.7

SŘ § 13 Poroty, bod č.1, doplnění 1A a 1M, doplnění počtu porotců
1. Porotci jsou dle kvalifikace a oprávnění k hodnocení rozdělení do tříd:
III. třída pro hodnocení soutěží tříd D a C
II. třída pro hodnocení soutěží tříd D až B vyjma TL Juniorů
I.A třída pro hodnocení soutěží tříd D až A vyjma TL Juniorů
I.M třída pro hodnocení soutěží tříd D až M
Soutěže tříd P (profesionálové) mohou porotovat porotci s licencí WDSF.
3. Soutěž hodnotí vždy lichý počet porotců, přičemž minimální počet porotců je pět, na soutěžích dle
§3.1, 2 a soutěžích dle § 3.8d a STL dle … devět, na soutěžích tř. A sedm. V případě poroty s
minimálním počtem členů musí být jmenován nejméně jeden náhradník, který pracuje v porotě na
pokyn vedoucího soutěže a je k dispozici pro tuto funkci v průběhu celé soutěže. (Sporná věta, zvážit
nahrazení: V případě poroty s minimálním počtem členů musí být porota doplněna minimálně o
jednoho člena poroty a to i po zohlednění §13.1 a 3.

Příloha B3
(Již schválená úprava Směrnice pro tvoření porot na MČR, SPGP a BAM RL TL
a STL)
Úprava bodu č.6
Výběr porotců pro jednotlivé soutěže bude proveden losováním z porotců uvedených
v seznamu porotců 1.M třídy pro daný kalendářní rok, ve kterém se budou soutěže BAM RL a
SPGP konat.

