Středočeský svaz stolního tenisu

Směrnice STSST č.2/2015
Komisař ČAST pro soutěže pořádané STSST
Komisařem ČAST pro soutěže pořádané STSST se mohou stát členové ČAST na základě
jmenování, které schvaluje VV STSST. Komisaři budou jmenováni vždy na příslušné
závodní období, v jeho průběhu může být seznam podle rozhodnutí VV STSST doplněn.
Nebude-li komisař plnit své povinnosti, může být vyřazen ze seznamu komisařů, příp.
potrestán VV STSST. Seznam komisařů na dané závodní období je zveřejněn na
webových stránkách STSST.
Komisaře deleguje na vybrané soutěže pořádané STSST člen VV STSST zodpovědný za
úsek komisařů. O delegaci komisaře může požádat i nižší svazový orgán nebo oddíl (klub)
stolního tenisu. Podle možností STSST, bude žádosti vyhověno. Žádost se podává členovi
VV STSST zodpovědného za úsek komisařů min. 3 dny před termínem konání soutěže.
Povinností komisaře je účast na soutěži, případně její části a provedení kontroly a dozoru
podle pokynů delegujícího orgánu. O výsledku a zjištěních při soutěži podá komisař ihned
písemnou zprávu delegujícímu orgánu. Zpráva bude vyhodnocena a v případě zjištěných
nedostatků předána k řešení příslušným komisím STSST (např. STK, KM, KRaTM, DK).
Nebude-li se komisař moci dle delegace na soutěž dostavit, je povinen předem se
delegujícímu orgánu omluvit.
Komisař delegaci obdrží písemně, současně s tiskopisem na vyúčtování. Při soutěži se
komisař předložením písemné delegace ohlásí u vrchního rozhodčího, který jej představí
všem účastníkům. Právem komisaře je kontrolovat činnost vrchního rozhodčího (ne však
měnit jeho rozhodnutí), pořadatele a nahlížet do sportovně technických dokladů.
Komisař má nárok na úhradu:
− nákladů cestovného ve výši 4 Kč/1km,
− odměny za výkon funkce
• s délkou výjezdu do 5 hodin 400 Kč,
• s délkou výjezdu nad 5 hodin 600 Kč
Vyplněný tiskopis s vyúčtováním zašle komisař ihned po soutěži sekretáři STSST.
Sekretář STSST zašle komisaři finanční úhradu do 15ti dnů od obdržení vyúčtování.
Náklady a odměnu hradí STSST. V případě delegace komisaře na žádost nižšího
svazového orgánu či oddílu, hradí náklady a odměnu nižší svazový orgán, resp. oddíl.
Tato směrnice upravuje činnost komisařů v rámci STSST.
Schválením této směrnice se ruší Směrnice STSST č.1/2008.
Schváleno: VV STSST dne 30. 6. 2015
Platnost: ode dne schválení

