Řád pro jmenování stewardů
Klubu Obedience CZ

Červenec 2020

A. Všeobecná ustanovení
Stewardi provázejí závodníky při každé soutěži obedience, čímž jsou nedílnou součástí všech soutěží
obedience. Jsou důležitým činitelem každé soutěže obedience a při rozvoji týmů a musí proto mít nejen
potřebné odborné znalosti a přehled, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Jsou povinni řídit se
platnými zkušebními řády. Školení stewardů jsou pořádána dle potřeby.

B. Stewardi
Adept na stewarda musí splňovat tyto podmínky:
a) Občan ČR nebo osoba s doloženým trvalým/dlouhodobým pobytem na území ČR
b) Dosažení minimální věkové hranice 18 let,
c) řádné členství v Klubu Obedience CZ po dobu alespoň dvou po sobě následujících let,
d) zdravotní a psychická způsobilost,
e) schopnost komunikovat v českém, a ideálně i v dalším cizím jazyce,
f) absolvování vstupního školení a
g) úspěšné splnění písemné a praktické zkoušky z aktuálních řádů,
h) následná bezúplatná pomoc na dvou klubových akcích (QZ, M ČR/MRMJ, CACIOB)
Steward je osoba delegovaná výborem Klubu Obedience CZ, která dává pokyn soutěžním týmům k
provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny
rozhodčího tak, jak jsou definovány v platném zkušebním řádu Obedience CZ. Pokud se soutěže účastní
tým ze zahraničí, jsou mu vydávány pokyny v angličtině, případně v jiném jazyce dle domluvy.
Prostřednictvím výboru Klubu Obedience CZ jsou stewardi řízeni a dále:
a) evidováni v seznamu stewardů, který je zveřejněn na stránkách Klubu Obedience CZ,
b) jsou (musí být) delegováni na jednotlivé akce pro výkon své funkce,
c) jsou dále proškolováni,
d) mohou být kontrolováni a hodnoceni v rámci své činnosti,
e) mohou být řešeni při případných přestupcích, týkající se výkonu funkce, a to až po odvolání z
funkce stewarda,
f) schvalováni pro výkon funkce stewarda do zahraničí.
Steward v rámci své funkce:
a) musí mít oprávnění vykonávat funkci stewarda obedience v ČR,
b) dává pokyn soutěžícím psovodům k provádění jednotlivých dílčích cviků,
c) vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyn rozhodčího tak, jak jsou
definované v platném zkušebním řádu,
d) je spoluzodpovědný za sportovní průběh soutěže a za dodržování pravidel uvedených v
platném zkušebním řádu Klubu Obedience CZ,
e) pro pokyn k provedení cviku používá steward slovo „povel“, „do základní pozice“, apod., nesmí
velet např. takto: „psovi povel k noze“, jelikož formulace povelů nejsou psovodům striktně
dané.

C. Zkoušky stewardů
1. Návrh ke zkoušce stewarda
Návrh je podáván na předepsaném formuláři. Kandidát musí splňovat podmínky uvedené v bodě A.
Tento formulář zasílá kandidát výboru Klubu Obedience CZ. Výbor tyto žádosti shromažďuje,
projednává a dle potřeby Klubu realizuje.

2. Organizace zkoušek stewardů
a) Zkoušky organizuje výhradně výbor Klubu Obedience CZ, který za tímto účelem ustavuje zkušební
komisi složenou z členů výboru a mezinárodních stewardů nebo stewardů Klubu Obedience CZ. Tuto
komisi schvaluje výbor Klubu Obedience CZ s právem provedení případných změn.
b) Při neúspěšném provedení zkoušek může adept tyto v dalším období opakovat.
c) Školení a následná přezkoušení pořádané Klubem Obedience CZ jsou povinná. Adepti jsou předem
seznámeni s rozsahem otázek a průběhem zkoušek. Termín a místo konání musí být sděleno adeptům s
dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 6 týdnů před konáním akce.
3. Obsah zkoušek stewardů
a) Vstupní školení
b) Písemná část: Test zahrnující otázky z oblasti: aktuálně platných zkušebních řádů Obedience FCI a
OB-Z
c) Praktická část: praktické prověření schopnosti plnit funkci stewarda dle zkušebního řádu dle
následujícího schématu: adepti si vylosují z každé třídy jeden cvik (celkem 4) a pokusí se je postavit
v soutěžním prostoru a následně odvelet.
Před provedením zkoušek stanoví komise organizaci a náplň jednotlivých částí zkoušky.
Po úspěšně absolvované zkoušce obdrží adepti licenci stewarda s fotografií, kterou se budou prokazovat
při posuzování na pořádaných akcích.

D. Mezinárodní steward
Mezinárodní stewardy jmenuje výbor Klubu Obedience CZ na základě podané žádosti a splnění
podmínek pro udělení funkce Mezinárodního stewarda. Podmínky pro udělení titulu Mezinárodní
stewarda jsou:
- 3 roky praxe ve funkci stewarda a minimálně 10 stewardovaných akcí v tomto časovém období, z
nichž minimálně polovinu musí tvořit závody obedience,
- předpokládá se znalost alespoň jednoho cizího jazyka.

E. Závěrečná ustanovení
1. Jmenování stewardů po úspěšně vykonaných zkouškách provádí výbor Klubu Obedience CZ.
Platnost licence stewarda se při každém školení znovu obnovuje potvrzením o účasti do výkonnostního
průkazu vydaného Klubem Obedience CZ.
Školení a přezkušování stewardů jsou povinná.
Neomluvená účast na školení má za následek nedelegování stewarda na akce v příslušném roce a
odebrání již vydaných delegací.
Opakovaná druhá neomluvená neúčast na školení/přezkoušení vede k odebrání licence stewarda.
Steward, který se dvakrát za sebou neúčastní doškolení, avšak z těchto školení se osobně omluvil, je
pozván na přezkoušení. Nezúčastní-li se nebo při přezkoušení neuspěje, bude mu odebrána licence
stewarda.

2. Platnost licence je omezena platností aktuálních řádů.
3. Stewardi jsou vždy povinni vystupovat tak, aby jejich chování odpovídalo důstojnosti soutěže a
obecně důstojnosti osoby stewarda. Musí si být vědomi toho, že jsou osobami odpovědnými za průběh
regulérnosti celé soutěže. Je nepřípustné, aby se delegovaní stewardi v době soutěže věnovali činnostem,
které nesouvisí s jejich funkcí, např. aby se sami zapojili do soutěžní třídy, ve které stewardují. Steward
by měl být slušně, čistě a reprezentativně oblečen s ohledem na počasí a prostor konání soutěže.
4. Steward Obedience CZ je oprávněn stewardovat všechny soutěže obedience na území ČR.
Mezinárodní stewardi Klubu Obedience CZ, kteří jsou vyzváni ke stewardování akcí mimo území ČR,
jsou povinni toto hlásit výboru Klubu Obedience CZ předem. Po skončení akce ohlásí výboru druh a
místo akce a počet stewardovaných týmů.
5. Za hrubý přestupek vůči stanovám, řádům či z morálních důvodů, může být steward své funkce
zbaven, a to výborem klubu, který ho do funkce jmenoval. K tomuto kroku výbor Obedience CZ
přistupuje v následujících případech:
a) na základě doporučení supervizora Obedience CZ (např. za neomluvenou neúčast na soutěži,
které se jako steward měl zúčastnit, za nedodržování zkušebního řádu),
b) na žádost samotného stewarda, kterého se odebrání nebo pozastavení licence týká,
c) automaticky ukončením členství v Klubu Obedience CZ,
d) za opakovanou neomluvenou neúčast na školení/přezkoušení stewardů.

Příloha:
Přihláška žadatele o funkci stewarda Klubu Obedience CZ
Přihláška žadatele o funkci mezinárodního stewarda Klubu Obedience CZ
Schváleno výborem Klubu Obedience CZ dne 11. 07. 2020 s okamžitou platností.

