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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Rozhodcovskej komisie 
v Bratislave, ONT 2017 dňa 22.9.2017 

 
Zúčastnení:  
viedla – Lenka Bohunická 
ostatní: Iveta Benzová – konferenčný hovor, Slavka Grinčová 
zapísala: L. Bohunická 
ospravedlnený: Igor Prokop 
 
Program:  
1) Kontrola úloh po poslednom zasadnutí. 
2) Organizácia informačného seminár pre Rozhodcov, TŠ a TC v Terchovej. 
3) Príprava nominácií pre 4Nations 2017 a Tirnavia trophy 2017 
4)  Rôzne 
 
BOD 1) 
Po poslednom zasadnutí RK pripravila zhodnotenie sezóny, štatistické vyhodnotenie 
účasti a odrozhodovaných programov v sezóne 2016/2017. Tieto výsledky budú 
odprezentované na seminári v Terchovej. 
Zároveň po uverejnení a schválení kalendára pretekov, boli TS a TC informovaní 
a požiadaní o nahlásenie možnej účasti počas sezóny. Tieto výsledky sú už 
spracované a disponujú nimi členovia RK. Podľa nich budú zabezpečené nominácie 
na preteky SP v sezóne 2017/2018. Rozhodcovia budú nahlasovať možné účasti 
počas seminára. Následne do 5.10.2017 RK zašle návrh nominácií pre sezónu 
jednotlivým rozhodcom a členom technického panelu. Zároveň bude informovať 
jednotlivých organizátorov pretekov SP. 
RK zašle na GS zoznam aktívnych rozhodcov aj s mailovými adresami pre sezónu 
2017/2018. Tieto budú uverejnené na stránke SKrZ a prístupné pre organizátorov pri 
príprave  a zabezpečení pretekov SP. 
 
BOD 2) 
Predsedkyňa RK p. Bohunická informovala o dohodnutých detailoch so školiteľmi 
vedenými v programe, predovšetkým s p. Tauchmanovou a príprava videoukážok, 
schválenie navrhovaných odmien pre školiteľov a organizátora, kontrola programu 
a organizačných detailov. 
 
BOD 3) 
4NC2017 : 
Príprava tabuľky a skonzultovanie priamo so zástupcom Českého a maďarského 
zväzu. Tabuľka pre rozhodcovský a technický panela s návrhom zastúpenia a zo 
strany nášho a českéo zväzu aj priamo obsadenia niektorých pozícií. Následne bude 
odoslaná na SKrZ, ktorý bude zasielať komunikáciu ostatným zväzom na kontrolu 
a dopísanie nominácií. Spätná informácia bude zaslaná organizátorovi. 
 



Tirnavia 2017:  
Návrh a kontrola prípravy technických panelov pre požadované kategórie. 
Rozhodcovská komisia navrhuje akceptovať ako TS Raimo Reinsalu (LAT) 
a Wagner-Kutinovu (GER) ako TS. Attlu Soosa ako TC. Do funkcie Referee 
navrhujeme Alana Bohma. 
 
BOD 4) Rôzne 
Prerokovanie účasti a problémov vnútrozväzových pretekov a medzinárodných 
pretekov. 
RK požiada VV o informácie o nomináciách/zrušených nomináciách našich 
pretekárov na medzinárodné preteky tak, aby bolo možné primerane nominovať 
medzinárodných rozhodcov na jednotlivé podujatia prípadne ich informovať 
o neúčasti pretekára. Zároveň takto plánovať nominácie pred sezónou pre všetkých 
rozhodcov, ktorý majú kvalifikáciu medzinárodný a ISU a potrebujú účasť na 
pretekoch. Potrebujeme ich dostatočne včas informovať tak, aby boli schopní svoju 
účasť zabezpečiť a skĺbiť s pracovnými povinnosťami. 
Úloha: p. Bohunická – mail do konca 09/2017 
 
Potvrdenie zápisnice podpisom: 
V Bratislave 22.9.2017 
 
 

 


