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Směrnice 1/2022 

Podmínky pro činnost komisařů 

 

1. Základní ustanovení 

Funkce komisaře byla zřízena na základě rozhodnutí VV KSST LK. Směrnice je určena pro soutěže, které 

jsou řízeny Krajským svazem stolního tenisu Libereckého kraje 

2. Jmenování 

 Komisařem se můžou stát členové ČAST na základě pověření STK KSST LK nebo vedoucí soutěže. 

Seznam komisařů bude zveřejněn před zahájením soutěže a je platný pro následují sezónu. Případná 

doplnění v průběhu sezóny je dáno rozhodnutím STK a musí být předem publikována. Nižší územní 

celek, případně klub, můžou požádat o vyslání komisaře na vybrané akce (utkání). V tomto případě může 

být vyžadována finanční spoluúčast. 

3. Delegace na utkání 

 * při delegaci může být komisař v jednom dni vyslán na jedno nebo více utkání 

   * jestliže o vyslání požádá nižší územní celek (klub) rozhodne STK KSST LK o podmínkách a úhradě. 

Žádost je třeba podat nejméně 3 dni před stanoveným termínem utkání 

 * delegaci komisaře provádí STK KSST LK nebo vedoucí soutěže, který určí rozsah kontroly  

4. Povinnosti komisaře 

 * při kontrole se komisař ohlásí u vrchního rozhodčího, svoji účast oznámí vedoucím obou družstev 

 * o výsledku kontroly podá komisař stručnou zprávu (telefon, sms, email) nejpozději první pracovní den 

po kontrole STK nebo vedoucímu soutěže. V případě nesrovnalostí kontaktuje STK nebo vedoucího 

soutěže okamžitě. 

 * z kontroly vypracuje komisař z každého utkání na předepsaném formuláři „Zprávu o kontrole 

komisařem“ a nechá podepsat vedoucími obou družstev. Jestliže jsou zjištěny nesrovnalosti, vyžádá si 

komisař vyjádření vedoucích obou družstev a v případě potřeby se postará o doplňující informace a 

materiály (svědectví, fotografie, …)     

5. Nárok na úhradu 

 * podmínkou pro náhradu je vyplnění „Zprávy o kontrole komisařem“ a předání STK KSST LK  

 * jízdné - CP je součástí „Zprávy o kontrole komisařem“. Všechny předepsané kolonky musí být 

vyplněny. Při použití osobního automobilu je sazba 5,- Kč/km 

 * při kontrole jednoho zápasu (1 herna) 200,- Kč, při kontrole 2 heren 300,- Kč, pokud bude provedena 

kontrola více heren, za každou další 100,- Kč 

6. Opatření v případě nekonání utkání 

 * náklady spojené s účastí komisař uhradí pořádající klub. O výši rozhodne STK KSST LK. 

 * o dalším postihu pořádajícího, případně i hostujícího klubu, rozhodne STK KSSTLK  

 

Schváleno VV KSST LK dne 19. srpna 2022 

 

Vladimír Milata – předseda STK Jiří Veselka – předseda VV KSSTLK 
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