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Losování porot na STL a TL v 2. pololetí 2020
Výkonná rada schválila na svém zasedání dne 27.4.2020 nová pravidla pro losování porot na STL a TL,
která jsou jednodušší a transparentnější. Dovolte mi, abych zde představil hlavní změny:
-

Na každou akci se vylosuje patřičný počet porotců, např. na STL 11 (nebudou žádní
náhradníci),
v každém vylosovaném panelu může být jen jeden rozhodčí s licencí pouze na STT, resp. LAT,
tento vylosovaný seznam se zašle organizátoru soutěže, který do 14 dnů provede akceptaci
příslušného počtu porotců, např. pro STL 8,
až teprve tento seznam porotců bude zveřejněn (odpadnou nepříjemnosti organizátorů s tím,
že někdo někoho „vetuje“ a udělá si „zlou krev“),
organizátor musí ze svého nalosovaného seznamu použít vždy minimální pročet porotců pro
každou jednotlivou soutěž, např. na STL 5,
zbytek porotců si organizátor doplní sám dle stanoveného minimálního počtu v jednom
panelu, např. na STL 10 v případě použití AJS, resp. 11.

Toto jsou hlavní změny a úpravy minulého systému. Vše najdete přesně dané v příloze SC01
Soutěžního řádu ČSTS.
S losováním na 2. pololetí 2020, které mělo původně proběhnout do 31.3. jsme čekali, v souvislosti
s úlevami pro organizátory soutěží v rámci korona virových opatření, na schválení těchto nových
pravidel. Tato pravidla přinesou organizátorům možnost neveřejně „nepřijmout“ větší počet porotců
než dříve, a tím eliminovat např. porotce kteří mohou porotovat pouze jednu kategorii, nebo jsou
z velké dálky, a tím ušetřit nemalé prostředky. Na druhé straně jsme se snažili zachovat maximální
možnou úroveň „nezávislosti“ panelu porotců.
Pro letošní „speciální“ období proběhne losování na 2. pololetí 2020 ve středu 27.5.2020. VpP
(Odstrčil) a VpS (Drha) vylosují papírkovou metodou (stejně jako se to dělá na MČR) patřičný počet
porotců na příslušnou akci tak, že nejprve bude každý vylosován jednou, a to až do vyčerpání celého
seznamu porotců. Následně bude do losování umístěn znovu celý seznam porotců a losování takto
bude probíhat až do konce. Vylosované panely budou předány organizátorům a vše následně
proběhne podle výše uvedených pravidel.
V Brně dne 25.5.2020
Martin Odstrčil, v.r.

