Pravomoce výcvikové komise (delegované P ČKS)
A) Samostatně s konečnou platností (bez následného schválení P ČKS) rozhodovat:
1. Delegovat rozhodčí pro výkon psů I. třídy na zkoušky, spolu se sekretariátem svazu.
Vysílat sportovní komisaře ke kontrole zkouškových akcí a upřesňovat jejich činnost.
Vyhodnocovat činnost sboru rozhodčích výkonu I. tř., svazových figurantů, příp. i
figurantů I. tř., jakož i sportovních komisařů, spolu se sekretariátem svazu.
2. Ustavovat komise na zkoušky rozhodčích výkonu I. tř., příp. i II. tř., svazových
figurantů, figurantů I. tř., včetně stanovení průběhu i náplně těchto zkoušek.
Stanovovat náplň, podmínky a organizaci pro školení rozhodčích výkonu I. tř., příp. i
rozhodčích výkonu II. tř., rovněž i školení svazových figurantů a figurantů I. třídy.
3. Schvalovat udělování titulů vzorných výcvikářů dospělých a mládeže (VT).
4. Stanovovat kriteria posuzování pro rozhodčí výkonu.
B) Zpracovávat pro P ČKS k následnému schválení zejména návrhy:
1. Připravovat návrhy rozhodčích I.třídy, svazových figurantů (ev.figurantů I.třídy)
k posuzování svazových (ev.krajských) akcí.
2. Navrhovat působení rozhodčích výkonu I. tř. a svazových figurantů na mezinárodních
akcích v ČR.
3. Projednávat přestupky rozhodčích výkonu I. tř., svazových figurantů, příp. i figurantů
I. tř. a jejich adeptů, dále reprezentantů, vedoucích i dalších členů reprezentačních
družstev, vedoucích a účastníků výcvikových akcí, až po návrh nápravných opatření.
4. Návrhy drobných úprav národního zkušebního řádu, jakož i všeobecných pokynů ZŘ
v rámci ČKS platných (po případném dojednání s MSKS a ČMKU), jakož i Sborníku
pro výcvikovou činnost.
5. Návrhy odměn pro ZKO pořádající výběrové soutěže a mistrovství příslušných
kategorií.
6. Navrhovat způsob a organizaci výběrových soutěží a mistrovství, vydávat a upravovat
pro ně organizační směrnice (CACT, zápis zkoušek, počty účastníků).
7. Navrhovat místa konání výběrových soutěží a mistrovství, jakož i jiných výcvikových
akcí, předkládat jejich vyhodnocení po odborné stránce.
8. Předkládat žebříčky účastníků mistrovství, navrhovat způsob přípravy reprezentantů
(mimo chovatelské kluby).
9. Předkládat návrhy zásadních úprav „Sborníku pro výcvikovou činnost“.
10. Navrhovat odměny pro zasloužilé rozhodčí I. tř., svazové figuranty a další pracovníky
z oblasti výcviku.
11. Předkládat návrhy na udělení titulů „Mistr sportu“.
12. Předkládat návrhy na reprezentanty, vedoucí reprezentačních družstev (figuranty,
pomocníky, pozorovatele, atd.), včetně návrhů na program výjezdu i finanční
zabezpečení. Netýká se chovatelských klubů.
13. Předkládat finanční zabezpečení výběrových soutěží a mistrovství, po odborném
zhodnocení rozpočtů.
14. Předkládat návrhy na jmenování rozhodčích výkonu I. třídy, svazových figurantů,
figurantů I. tř., (po úspěšných zkouškách, případně hospitacích), dále sportovních
komisařů a rovněž tak na jejich odvolání z funkce z jakéhokoliv důvodu).
Schváleno Předsednictvem ČKS v Praze dne 12.4.2011

