Stručné zhrnutie aktivít komisie rozhodcov v sezóne 2017/2018
Základnou úlohou rozhodcovskej komisie je odborná príprava a manažovanie rozhodcov pre
preteky, ktoré organizuje náš zväz a nominovanie rozhodcov na medzinárodné preteky.
1. V septembri 2017 sa uskutočnil seminár v Terchovej, na ktorom sa zúčastnilo 47
rozhodcov a technických špecialistov. Sme presvedčení, že sa nám takto podarilo vytvoriť
dostatočný teoretický základ pre štart rozhodcov a špecialistov do sezóny 2017/8.
2. Aktivity rozhodcov a špecialistov sa v uplynulej sezóne darilo rozložiť pomerne
rovnomerne tak, aby nik nebol veľmi zaťažený. S kompletným štatistickým prehľadom budú
rozhodcovia a špecialisti oboznámení na nasledujúcich školeniach v septembri, kde zároveň
vyhodnotíme minulú sezónu aj z pohľadu kvality rozhodovania. Problémom stále zostáva
„konflikt záujmov“, teda situácia, kedy na pretekoch štartujú zverenci rozhodcov, či
špecialistov. Tento fakt komplikuje možnosť nominácií rozhodcov a panelu a niekedy je
skutočne problematické eliminovať možnosť konfliktu.
3. Na medzinárodnej úrovni nás skvelo reprezentovali aj naši rozhodcovia a špecialisti. Na
OH rozhodovali pani Kveta Matejová a pán Vladimír Čuchran, ako špecialistka v tancoch
dostala dôveru ISU pani Slávka Grinčová. Na 4 kontinenty dostala ISU nomináciu pani
Monika Kuštárová, na GP v Moskve paní Zuzana Horoščáková, na JGP v Rige pani Zuzana
Drnzíková, na JGP v Zágrebe paní Zuzana Horoščáková. Ako rozhodcovia sa na ME a MS
predstavili A. Domanská, A. Bohm a L.Bohunická, na GP pán I.Prokop a pani A. Domanská,
pán I. Prokop sa zároveň ako náš jediný ISU kontrolór zúčastnil na viacerých
medzinárodných a ISU pretekov v tejto funkcii. Na JGP sa ako rozhodcovia predstavili
W.Stankovianská, H. Bašová, H.Fialková a A. Simančíková. Ako taneční špecialisti nás na
medzinárodných pretekoch reprezentovali paní Janka Vaňová, Tomáš Kika a Tomáš Kunya.
4. V období štartu budúcej sezóny nás čaká mimoriadne dôležitá príprava, nakoľko sa menia
pravidlá rozhodovania. Prvé informácie získali účastníci ISU seminára v Berlíne (z rozhodcov
H.Bašová a H.Fialková), kľúčový však bude júlový seminár vo Frankfurte, ktorý sa koná po
kongresu ISU, kde sa budú školiť zástupcovia z každého národného zväzu, ktorí budú mať
povinnosť preniesť informácie pre všetkých rozhodcov. Komisia plánuje prvé školenie v júli,
pre medzinárodných rozhodcov a rozhodcov, ktorí zároveň pôsobia ako kontrolóri. Školenie
pre ďalších rozhodcov plánujeme v septembri v dňoch 21.9. -22.9. a pre kontrolórov
a špecialistov v dňoch 22.9. – 23.9.2018. Podrobnejšie budeme informovať na zväzovej web
stránke.
5. Súčasťou odbornosti rozhodcov a špecialistov je schopnosť rozhodovať férovo. Etický
princíp fair-play vyžadujeme uplatňovať nielen v rozhodovaní, ale aj v správaní sa v celej
korčuliarskej komunite. Nie vždy sa to darí. A hoci je sympatické, že tréneri aj rodičia sú aj
emocionálne zainteresovaní vo výkonoch svojich detí, niekedy ich subjektívne výroky znižujú
autoritu rozhodcov a zbytočne deštruujú dobré medziľudské vzťahy. Napríklad výrok trénera
či rodiča, k trénerovi či rodičovi dieťaťa, ktoré vyhralo, mienený s humornou nadsádzkou
typu „čo, podplatil si rozhodcov?“ môže byť človekom, ktorý humor nepochopil, prijatý
veľmi vážne a budiť dojem, že umiestnenie sa dá kúpiť. Chceme vás ubezpečiť, že kúpiť sa

nedá. Vzhľadom na niektoré podnety sa pokúsime pripraviť návrh buď doplnenia stávajúceho
etického kódexu alebo špecifického pre trénerov a rodičov. Aj problematika fair-play bude
súčasťou našich školení.
Na záver chceme poďakovať v mene komisie rozhodcov nielen rozhodcom a špecialistom, ale
aj všetkým tým, ktorí sa pričinili o veľa pekných a kvalitných krasokorčuliarských podujatí
v minulej sezóne.

