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PRAVIDLA DELEGOVÁNÍ ČINOVNÍKŮ NA ZÁVODY 

Řízení závodu  

Za dodržování platných řádů na sportovních závodech jsou plně odpovědni delegovaní 

činovníci Jury, sportovní komisař/rozhodčí schválení v Propozicích závodu. 

Delegovaní činovníci jsou následující: 

1.) Předseda a členové Jury 

2.) Sportovní komisař/rozhodčí 

3.) Ředitel závodu 

4.) Techničtí komisaři 

5.) Časoměřiči 

6.) Ekolog 

Další možní činovníci bez práva zasahovat do řízení závodu: 

7.) Delegát příslušného VV divize sportovní či oborové 

8.) Delegát CAMS 

Všichni činovníci a jejich pomocníci podléhají řediteli závodu. Pod jeho pravomoc nespadá 

Jury/rozhodčí, delegát nebo pozorovatel VV nebo CAMS a na nižších závodech sportovní 

komisař/rozhodčí, který na nich nahrazuje Jury. 

Činovníci – držitelé licencí CAMS  

Každý z níže uvedených činovníků, který vykonává funkci na závodech CAMS, musí být 

držitelem příslušné národní/mezinárodní licence činovníka CAMS/FIM. Licence činovníka 

CAMS  bude vystavena po splnění všech kvalifikačních i administrativních podmínek.  

1.) Sportovní komisař/rozhodčí 

2.) Ředitel závodu 

3.) Technický komisař 

4.) Časoměřič/časoměřičská skupina 

5.) Ekolog 

Získání licence je popsáno v Kvalifikačních podmínkách činovníků CAMS. CAMS eviduje 

seznam národních a mezinárodních činovníků dle skutečného stavu.  

Pokud přichází do systému CAMS činovník dříve působící v jiné motoristické organizaci jako 

činovník s určitou dosaženou kvalifikací a prokáže se licencí získanou v této organizaci, je mu 
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tato kvalifikace uznána, avšak pouze v případě, že absolvuje školení CAMS zakončené 

úspěšným závěrečným testem. 

Delegování činovníků  

Pro všechny závody zapsané v kalendáři CAMS jsou všichni činovníci delegováni VV 

jednotlivých sportovních divizí nebo odbornými komisemi Divize činovníků (technik, 

časoměřič, ekolog aj.). Delegace činovníků schvaluje Řídící rada CAMS na doporučení 

sportovního manažera. Ředitel závodu a hlavní lékař závodu je navrhován pořadatelem a 

schválen v Propozicích závodu.  

Případné změny v průběhu sezóny schvaluje již jen sekretariát CAMS – sportovní manažer. 

Pokud se delegovaný činovník nemůže dostavit na závod, na který byl delegován, musí se 

nejpozději 48 hod. před závodem omluvit na sekretariátu CAMS a dát tuto skutečnost na 

vědomí i předsedovi příslušné divize.  

Změna původně delegovaného činovníka proti Propozicím závodu musí být zaznamenána do 

Prováděcích ustanovení na 1. zasedání Jury dotčeného závodu. 


