
 
 

SMĚRNICE ODMĚN ROZHODČÍCH  
 PRO SILNIČNÍ ZÁVODY 

 
 

Směrnice platná od 2/2021 
 

I. KATEGORIE SOUTĚŽÍ A ODMĚNY 
 

A Kategorie soutěží:  Mezinárodní silniční závody zapsané v kalendáři UCI, včetně mistrovství 
České republiky kategorií Men Elite, Women Elite, U23, Men Junior, Women Junior 
Kvalifikace rozhodčího Odměna Kč 

/závod 
Jízdné* Stravné** 

Hlavní rozhodčí 2100 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice 
Mezinárodní rozhodčí UCI 2100 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí Elite 1800 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí  1500 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí – Novice*** 
Národní rozhodčí Senior 

1200 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  

Regionální rozhodčí 800 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
 
Poznámka:   
Výše odměny, jízdné a stravné platí pro všechny funkce rozhodčích delegovaných pro daný závod. 
V případě, že na závod není delegovaný rozhodčí UCI, náleží rozhodčímu, který zastává funkci hlavního rozhodčího odměna 
shodná, jako by náležela rozhodčímu UCI. 
Hlavního rozhodčího pro mezinárodní silniční závody jmenuje UCI.  
Hlavního rozhodčího pro M-ČR, pokud není k dispozici  UCI rozhodčí z ČR, jmenuje silniční komise s přihlédnuutím k nejvyšší 
možné kvalifikaci rozhodčích. 
 

B Kategorie soutěží:  Český pohár ELITE 
Samostatné mistrovství České republiky kategorií Kadet, Žáci 
Kvalifikace rozhodčího Odměna Kč 

/závod 
Jízdné* Stravné** 

Hlavní rozhodčí 1800 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice 
Mezinárodní rozhodčí UCI 1800 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí Elite 1500 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí  1200 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí – Novice*** 
Národní rozhodčí Senior 

1000 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  

Regionální rozhodčí 800 4,00 Kč/Km dle celostátní směrnice  
 
Poznámka:   
Výše odměny, jízdné a stravné platí pro všechny funkce rozhodčích delegovaných pro daný závod. 
Hlavního rozhodčího jmenuje silniční komise s přihlédnuutím k nejvyšší možné kvalifikaci rozhodčích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C Kategorie soutěží:  Závody zařazené do Českého poháru mládeže, etapové závody zapsané v 
kalendáři Českého svazu cyklistiky a jednorázové závody zapsané k kalendáři ČSC 
Kvalifikace rozhodčího Odměna Kč 

/závod 
Jízdné* Stravné** 

Hlavní rozhodčí 1400 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice 
Mezinárodní rozhodčí UCI 1400 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí Elite 1200 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí  1000 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí – Novice*** 
Národní rozhodčí Senior 

900 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  

Regionální rozhodčí 750 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
 
Poznámka:   
Výše odměny, jízdné a stravné platí pro všechny funkce rozhodčích delegovaných pro daný závod. 
Hlavního rozhodčího jmenuje silniční komise. 
 

D Kategorie soutěží:  Ostatní závody zapsané v kalednáři ČSC schvalovanýmé krajskými svazy 
Kvalifikace rozhodčího Odměna Kč 

/závod 
Jízdné* Stravné** 

Hlavní rozhodčí 900 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice 
Mezinárodní rozhodčí UCI 900 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí Elite 800 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí  700 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
Národní rozhodčí – Novice*** 
Národní rozhodčí Senior 

600 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  

Regionální rozhodčí 500 4,40 Kč/Km dle celostátní směrnice  
 
*  V případě delegace více rozhodčích z jednoho místa bydliště se jízdné vyplácí pouze řidiči vozidla. 
**  Při poskytnutí plnohodnotného stravování pořadatelem se stravné nevyplácí. 
*** Status Novice platí první 2 sezóny aktivního působení s licencí Národní rozhodčí. V přídě  
 
Poznámka:   
Výše odměny, jízdné a stravné platí pro všechny funkce rozhodčích delegovaných pro daný závod. 
Hlavního rozhodčího jmenuje silniční komise, případně příslušná komise daného krajského svazu cyklistiky. 
 

E  Moto rozhodčí 
Motorozhodčí budou odměněni dle své kvalifikace a typu závodu. K této odměně bude připočtena 
níže uvedená odměna za každý den závodu.  
Kategorie závodu Odměna Kč /závod Jízdné 
A - C   
Motorozhodčí samostatný 1000 4,40 Kč/Km 
Motorozhodčí tandemista 500 4,40 Kč/Km* 
D   
Motorozhodčí samostatný 700 4,40 Kč/Km 
Motorozhodčí tandemista 300 4,40 Kč/Km* 

 
*  Platí pouze v případě, kdy motorozhodčí tandemista použije vlastní motocykl.  
 Řidič motocyklu placen dle dohody s pořadatelem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F  Výsledkový servis 
Výsledkovým servisem se rozumí: součinost s hlavním rozhodčím, cílovým rozhodčím a 
pořadatelem.  
Tvorba a tisk startovních listin, tvorba a tisk podpisových archů, záznam průběhu závodu na cílovou 
kameru, případně doplnění čipovou technologií, záznam cíle závodu na cílovou kameru, případně 
doplnění čipovou technologií, kompletace výsledků jednorázových závodů, v případě etapových 
závodů komletace výsledků jednotlivých etap včetně dílčích klasifikací, kompletace průběžných či 
celkových výsledků, vložení sdělení sboru rozhodčích, tisk výsledků pro potřeby rozhodčích a 
pořadatele, odeslání výsledků v elektronické podobě hlavnímu rozhodčímu, pořadateli a ČSC. 
V příadě mezinárodních závodů zapsaných v kalendáři UCI a MČK kategorií Men Elite, Women Elite, 
U23, Men Junior a Women Junior také součinnost s hlavním rozhodčím pro nahrátí výsledků do 
systému DATARIDE. 
Kategorie závodu Odměna Kč /osobu Jízdné** 
A    
2 osoby 2000* 4,40 Kč/Km 
B - C   
2 osoby 1700* 4,40 Kč/Km 
D   
Min. 1 osoba (dop. 2 osoby) 1.400* 4,40 Kč/Km 

 
*   Jedná se o odměnu za zpracování výsledků a pronájem základního vybavení (PC). V odměně není zahrnut 

pronájem dalšího SW a HW vybavení.   
**     V případě společné cesty z jednoho místa bydliště se jízdné vyplácí pouze řidiči vozidla. 
 

II. Výklad: 
 

1. Rozhodčím náleží odměna za každý den soutěže.  
2. V případě, že prezentace závodníků či porada vedoucích družstev je den před startem závodu, náleží účastnícím se 

rozhodčím 50% dení odměny.  
Stejné pravidlo platí i v případě, kdy je mezi jednotlivými závody volný den. 

3. V případě, kdy je oficiální program závodu zahájen před 8:00 ráno, je pořadatel povinen rozhodčím zajistit nocleh 
( nebude-li s rozhodčím dohodnuto jinak). 

4. V případě vícedenních závodů, či MČR rozloženého do více dní, je pořadatel povinen poskytnout nocleh a stravu, 
případně náhardy v předepsané výši, po celou dobu oficiálního programu akce.  

 
 
 
a) Rozhodčím bude odměna vyplacena v hotovosti bezprostředně po ukončení akce a to na základě předložení 

vyplněného a podepsaného formuláře. 
b) V případě dohody o vyplacení odměny převodem na účet, je pořadatel povinen učinit tak nejpozději do 10. dní od 

ukončení akce. V případě nedodržení tohoto termínu náleží rozhodčímu odškodné 10Kč/den a to až do data 
připsání celé částky na účet rozhodčího. 

c) Odměna vyplácená rozhodčím je nezdaněná. Za zdanění odměny odpovídá každý rozhodčí samostatně. 
d) K výše uvedené odměně již nenáleží žádné další náhrady. 

 
 
 
 
 
 
          
 


