Pokyn pro organizaci soutěží LOS - lidová obranná střelba

I. Definice
Lidová obranná střelba (dále jen „LOS“) je sportovní disciplína založená, vedená a kontrolovaná spolkem LEXsdružení na ochranu práv majitelů zbraní (dále jen „LEX“). Popis LOS, požadavky na technické vybavení,
pravidla závodů a hodnocení jsou obsažena v Pravidlech lidové obranné střelby.
Cílem LOS je vzdělávat a vést střelce ke zdokonalování bezpečné manipulace s palnými zbraněmi a k zajištění
jejich sportovního a souměřitelného vyžití.
II. Struktura LOS
a. Ředitel LOS (dále jen „ředitel“) – je jmenován prezidentem LEX. Řídí a vytváří podmínky pro činnost LOS.
b. Rada LOS (dále jen „rada“) – je jmenována ředitelem LOS. Rada je poradním orgánem ředitele
v oblastech rozvoje a organizování LOS.
c. Delegát LOS (dále jen „delegát“) – je jmenován ředitelem. Dohlíží na dodržování pravidel na závodech
a je oprávněn vyžadovat po organizátorovi změny v rámci závodu tak, aby závod splňoval pravidla a cíle
LOS.
d. Školitel rozhodčích LOS (dále jen „školitel“) – je jmenován ředitelem. Školí a ověřuje znalosti rozhodčí
LOS.
e. Certifikovaný rozhodčí (dále jen „rozhodčí“) – je školitelem proškolený a ředitelem jmenovaný rozhodčí
LOS.
f. Rozhodčí-statistik (dále jen „statistik“) - je osoba určená organizátorem, která zpracovává výsledky
závodu. Statistik musí ovládat obsluhu výpočetní techniky a programu na vyhodnocení výsledků.
g. Organizátoři – jsou jednotlivé střelecké kluby, fyzické či právnické osoby pořádající závody LOS. Pořádají
závody dle pravidel LOS pod dohledem delegáta LOS a za pomoci certifikovaných rozhodčích.
III. Ředitel LOS
a. Jmenuje a odvolává členy rady.
b. Je členem rady
c. Zajišťuje a koordinuje činnost rady, řídí jednotlivé úseky činnosti a deleguje jednotlivým členům rady
jejich činnosti.
d. Svolává nejméně 2 krát ročně schůzi rady.
e. Je za svou práci odpovědný vedení LEX.
f. Schvaluje pravidla a změny v pravidlech LOS. Pokud má za to, že se radou navržené změny pravidel
odklánějí od cíle LOS, je oprávněn je neschválit.
g. Dohlíží na činnost všech členů rady, delegátů, školitelů, rozhodčích a organizátorů.
h. Při rozhodování a vydávání stanovisek přihlíží k doporučením rady. Je však oprávněn učinit i jiné
rozhodnutí, a to i proti většinovému doporučení rady, pokud je to nutné k udržení či dosažení cílů LOS.
i. Archivuje výsledky závodů a vede Pohár LOS, případně touto činností pověří člena Rady a dohlíží na
řádné provádění.
j. Vede seznamy delegátů, školitelů, rozhodčích a organizátorů. V nutné a přiměřené míře je poskytuje
organizátorům, případně touto činností pověří člena Rady a dohlíží na řádné provádění.
k. Spravuje web www.loslex.cz, případně touto činností pověří člena Rady a dohlíží na řádné provádění.
l. Vede kalendář závodů LOS a zveřejňuje jej na webu www.loslex.cz, případně touto činností pověří člena
Rady a dohlíží na řádné provádění.
m. Prostřednictvím školitelů pořádá školení rozhodčích.
n. Jmenuje rozhodčí, vede jejich seznam a vystavuje průkazy rozhodčích.
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IV. Rada LOS
a. Členství v radě je dobrovolné a bez nároků na odměnu.
b. Členům rady lze nahradit pouze prokazatelné náklady s činností v rámci LOS, kterou byli pověřeni
(přiměřené cestovní náhrady školiteli a delegátovi, apod.) a v souladu s vnitřními předpisy LEX.
c. Pověřený člen rady může zastupovat ředitele ve stanoveném rozsahu nebo určité záležitosti s tím, že o
každém jednání v zastupování musí ředitele neprodleně informovat.
d. Po dohodě minimálně 3 členů rady mohou tito členové svolat radu. Pak je nutné minimálně 1 týden
předem obeslat všechny členy Rady s navrženým termínem.
e. Každý člen rady má jeden hlas. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.
Při rovnosti počtu hlasů je rozhodující hlas ředitele.
f. Členové rady jsou za svou práci odpovědni řediteli.
g. Rada projednává a doporučuje změny pravidel LOS.
h. Rada poskytuje organizátorům na požádání výklad pravidel a odbornou výkladovou pomoc při pořádání
závodů.
i. Rada je složena nejméně z 5 a nejvýše 9 členů.
V. Organizátoři
a. Pořádají závody dle pravidel LOS.
b. Informují ředitele o pořádání závodu zadáním do kalendáře LOS, čímž se zavazují k dodržování pravidel
LOS.
c. Na základě seznamu rozhodčích dodaných ředitelem si vlastními silami oslovují a zajišťují pro závod
dostatečný počet rozhodčích.
d. Informují radu o vyhlášení slevy na startovném pro členy LEX v minimální výši 50,- Kč a tím splnění
podmínek pro získání základní materiální podpory od LEX.
e. Jsou povinni se při závodech řídit pravidly LOS a pokyny delegáta, ředitele a členů rady.
f. Jsou při závodech povinni zajistit důstojné podmínky pro sebe, rozhodčí, statistika, delegáta i střelce.
g. Jsou před závodem povinni seznámit všechny rozhodčí s popisy situací, bezpečnostními podmínkami
a způsobem hodnocení.
h. Jsou odpovědní za výběr vhodných rozhodčích a jejich činnost.
i. Zasílají řediteli nebo pověřenému členu rady seznam rozhodčích, kteří vykonávali činnost při závodě.
j. V případě, že organizátor závodu splní podmínky dle bodu d), zajistí ředitel pro organizátora závodu LOS
základní materiální podporu v minimálním rozsahu 50 ks terčů (terče LOS, případně další terče splňující
pravidla LOS), 3 kotouče zálepek (á 2000 ks) a sady medailí dle vyhlášených divizí (1 sada obsahuje
3 medaile Z-S-B). V případě standardního cvičení typu LOSíK pak zajistí ředitel pro organizátora základní
materiální podporu v minimálním rozsahu 10 ks terčů LOS a 1 kotouč zálepek (á 2000 ks).
k. Na návrh rady může ředitel schválit a zajistit organizátorovi další materiální podporu.
VI. Delegát LOS
a. Musí být proškoleným rozhodčím.
b. Je jmenován a odvoláván ředitelem a zodpovídá mu za řádné vykonávání své funkce. Ředitel LOS je
současně i delegátem.
c. Dohlíží na závodech na dodržování pravidel a cílů LOS.
d. Organizátorovi se prokazuje průkazkou delegáta LOS, nebo dokladem totožnosti v případě, že byl
organizátor prokazatelně ředitelem informován před začátkem závodu o vyslání delegáta a o jeho
jménu.
e. Je oprávněn po organizátorovi vyžadovat změny v postavení situací či v obsazení rozhodčích na závodě.
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f. Je oprávněn neuznat závod jako Pohárový, pokud k tomu má závažné důvody (např. neuposlechnutí
žádosti ze strany organizátora na změnu situací nebo rozhodčích, hrubé porušení pravidel LOS nebo
metodického pokynu pro pořádání závodů LOS ze strany organizátora).
g. Má nárok na přiměřené materiální zajištění pro výkon své funkce (přiměřený příspěvek na dopravu
apod.) po předchozím schválení ředitelem.
h. Je oprávněn navrhovat řediteli odvolání rozhodčích, pokud u nich při výkonu jejich funkce shledá
závažné nedostatky.
VII. Školitel LOS
a. Je jmenován ředitelem.
b. Zajišťuje školení a ověřování znalostí rozhodčích.
c. Komunikuje s organizátory a ředitelem a po vzájemné dohodě vyhlašuje termíny školení pro rozhodčí.
d. Má nárok na přiměřené materiální zajištění pro výkon své funkce (přiměřený příspěvek na dopravu,
terče, timer apod.) po předchozím schválení ředitelem.
e. Po provedení školení vypracuje a doručí řediteli zprávu o školení. Součástí zprávy musí být jmenný
seznam rozhodčích, fotografie pro vystavení průkazu, jejich hodnocení školitelem, oblast jejich
působnosti a kontakty (e-mail, telefon), případně další poznámky.
f. Společně s ředitelem vede seznam rozhodčích.
g. Navrhuje řediteli jmenování rozhodčích, případně jejich odvolání pro závažné nedostatky ve výkonu
jejich funkce nebo po delším než 2letém období, kdy nevykonával činnost rozhodčího.
VIII. Rozhodčí LOS
a. Je jmenován na základě školení a úspěšného složení závěrečné zkoušky. Tato podmínka se netýká
rozhodčího-statistika.
b. Vykonává funkci dle svých schopností a zásadně dle platných pravidel LOS.
c. Udržuje si znalost pravidel LOS a seznamuje se neprodleně s přijatými změnami pravidel.
d. Před závodem musí být dokonale seznámen se situací, na které bude rozhodovat, znát provozní řád
a bezpečnostní opatření střelnice a situace a vyžadovat bezpodmínečné dodržování bezpečnostních
pokynů.
e. Za vykonávání své funkce na závodech má nárok na přiměřenou odměnu od organizátora.
f. Vykonávání funkce rozhodčího na závodech LOS je průběžně evidováno a hodnoceno, například
přidělením bodů podle typu závodu. Po skončení ročníku LOS bude jeho celková aktivita vyhodnocena a
na návrh rady může být vhodným způsobem ohodnocena.
IX. Pořádání závodů
a. Pořádání závodů se řídí Metodickým pokynem k pořádání závodů LOS, vydávaným ředitelem.
b. LEX je organizátorem závodu Mistrovství republiky LOS. Tento závod může být pořádán za spoluúčasti
dalšího organizátora nebo organizátorů. Organizační zajištění závodu MR LOS zajišťuje rada ve
spolupráci s oslovenými rozhodčími a organizátory.
c. Organizátoři pořádají závody dle svého uvážení v počtu, v jakém uznají za vhodné.
d. Organizátor závodu je plně odpovědný za dodržení příslušných právních a dalších předpisů.
e. Finanční podmínky závodu si každý organizátor zajišťuje na svůj účet.
f. Po skončení a vyhodnocení závodu doručí organizátor konečné výsledky stanoveným způsobem
pověřenému administrátorovi webu www.loslex.cz a řediteli.
V Praze 24.4.2015
Ing. Tomáš Trávníček v.r.
prezident LEX

Ing. Pavel Dadák v.r.
ředitel LOS
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