Statut delegáta
licence C
Český florbal Královéhradecký a Pardubický kraj, sezóna 2022/2023
Preambule:
Tento statut upravuje postavení delegáta ve florbalových soutěžích, stanovuje práva a povinnosti delegáta, který se svým podpisem
prezenční listiny na školení delegátů zavazuje dodržovat ustanovení v něm uvedená.
Tímto statutem také delegát slibuje, že při své činnosti bude vždy vystupovat nezávisle, dle svého svědomí a jakékoliv pokusy
ovlivnit jeho nezávislost nahlásí řídícímu orgánu soutěže.
Delegát je oprávněn za svoji práci dostávat odměnu ve výši, kterou stanoví příslušný předpis. Tato odměna je vyplácena Českým
florbalem, vždy souhrnně za celé pololetí. Daňová povinnost je na delegátovi a každý delegát tuto povinnost plní individuálně.

Povinnosti delegáta:
Delegát má za povinnost absolvovat celé školení, včetně úspěšného složení testů. Dále poskytne veškeré požadované údaje,
zejména funkční e-mailové a telefonické spojení.
Po absolvování školení je delegát povinen znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné.
Za ostatní řády jsou považovány zejména Legislativní předpisy, Předpisy soutěží, Instrukce pro rozhodčí a další.
Delegát je povinen absolvovat semináře. Komise rozhodčích je v tomto případě povinna oznámit termín semináře minimálně dva
týdny předem. Delegát je v sezóně povinen zúčastnit se minimálně jednoho vypsaného semináře, který je označen jako povinný pro
danou licenci.
Delegát je povinen nabídnout počet hracích dní o víkendech k přijetí nominace dle Podmínek činnosti rozhodčích a delegátů.
Termínovou listinu s označením z kterých termínů si delegát může zvolit, zpřístupní ve FISu delegátovi Komise rozhodčích.
Maximum nabídnutých termínů není stanoveno.
Delegát může být Komisí rozhodčích nominován i do jiných regionů v případě, že to nastalá situace vyžaduje. Na turnaje či soutěže
neligového charakteru (fungující mimo strukturu ČF) může být delegát nominován pouze v případě, že před sezónou udělil k
takovýmto nominacím písemný souhlas (vyznačením slova ANO v příslušné kolonce prezenční listiny na školení delegátů). V případě
udělení takového souhlasu se vztahují na neligové nominace všechna pravidla a předpisy vztahující se k nominacím na utkání pod
hlavičkou ČF včetně případných trestů.
V případě, že se delegát v průběhu sezóny nebude moci zúčastnit utkání, na které byl nominován, neprodleně se písemně,
emailem, či telefonicky omluví Komisi rozhodčích. V případě omluvy týden před utkáním je povinná forma telefonické omluvy. K
omluvě je vždy připojován důvod, pro který se delegát omluvil. Komise rozhodčích může požadovat, aby delegát předložil potvrzení
o důvodu omluvy (od lékaře, zaměstnavatele).
Delegát je povinen pravidelně kontrolovat svou osobní stránku v programu FIS a zároveň elektronickou poštu na adrese, kterou
poskytl Komisi rozhodčích. Informace a nominace na následující víkend jsou zveřejňovány vždy ke středě 20.00 hod. a delegát je
povinen si elektronickou poštu i osobní stránku ve FISu zkontrolovat. O jakýchkoliv důležitých informacích a nominacích po tomto
čase informuje Komise rozhodčích delegáta telefonicky.
Delegát je povinen plnit technické povinnosti stanovené řídícími orgány, legislativními předpisy a předpisem dané soutěže. Jedná se
zejména o dostavení se k utkání v dané časové lhůtě předem a uvedení všech důležitých skutečností do zprávy delegáta.
V případě neplnění jednotlivých povinností je delegát připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce
jsou udíleny na základě sazebníku pokut a disciplinárního řádu.

Náhrady:
V případě, že je delegát nominován k utkání mimo místo svého trvalého nebo přechodného bydliště, přísluší mu náhrada cestovních
výdajů. Náhrada cestovních výdajů a případně také nákladů na ubytování je vyplácena na základě Předpisu o vyplácení náhrad v
celostátních soutěžích řízených ČF, Pokynu k vyplácení cestovních náhrad, ekonomické směrnice a Instrukcí pro rozhodčí a
delegáty. Celkově platí zásada hospodárnosti, takže delegát je povinen zvolit takový způsob cestování, který bude v maximální míře
hospodárný.

