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1. DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU PLATNÉ PRO ČKS 

1. Data operátor/ka, video operátor/ka, výpočtový operátor/ka, kameraman/ka 

V souladu s pravidly ISU a na základě rozhodnutí P ČKS a KR ČKS platí pro získávání funkce 

data operátora, video operátora, výpočtového operátora a kameramana následující ustanovení: 

 

2. 1.1. Data operátor/ka, video operátor/ka, výpočtový operátor/ka, kameraman/ka 

Českého krasobruslařského svazu 

- funkci data operátora, video operátora, výpočtového operátora, kameramana může při 

soutěžích pořádaných Českým krasobruslařským svazem vykonávat osoba starší 18 let, která 

splnila níže uvedené podmínky a získala potřebnou kvalifikaci tím, že absolvovala patřičné 

školení pro vykonávání těchto funkcí (vedoucí školení / předseda zkušební komise podá 

zprávu o výsledku zkoušky do 30 dnů na sekretariát ČKS)  

 

2. Základní povinnosti data operátora, video operátora, výpočtového operátora,  

     kameramana  
 

2.1. Tyto osoby  

- musí být v dobré fyzické i psychické kondici 

- v průběhu soutěže, ve které působí, nesmí být pod vlivem alkoholu 

- nesmí komentovat výkony závodníků při rozhovoru s rozhodčími 

- nesmí komentovat hodnocení rozhodčích při rozhovoru s trenéry nebo rodiči závodníků 

(případné dotazy trenérů či rodičů řeší výhradně vrchní rozhodčí soutěže či technický 

kontrolor soutěže) 

- musí se plně věnovat své funkci a nesmí současně vykonávat žádnou jinou činnost/funkci 

v rámci dané soutěžní kategorie (např. počítání výsledků, být členem organizačního 

výboru ap.) 

- musí být na svém pracovním místě včas a nesmí jej během soutěže opustit 

- nesmí rozhodčí a členy technického panelu rušit hlasitým hovorem (ani v průběhu 

rozjížděk) 

- v těchto funkcích mohou působit i trenéři s potřebnou kvalifikací, ale pouze v soutěži, ve 

které nestartují jimi trénovaní závodníci 

- osoba, která je osobou blízkou k jakémukoliv startujícímu soutěžícímu a/nebo 

k trenérovi, jehož závodník startuje v dané kategorii, nesmí v daných funkcích působit 
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- osoby blízké (sourozenci, manželé, rodiče a jejich děti apod.) nemohou působit společně 

v jednom týmu technické obsluhy 

 

 

PhDr. Věra Tauchmanová, M. A., Ph.D.                           

předsedkyně ČKS                                                                                                               

 


