
Zápisnica zo zasadnutia komisie rozhodcov 

 

Dátum konania 10.9.2021 online 

Prítomní: I. Prokop, S. Grinčová, I.Benzová, L.Bohunická 

 

Program: 

1. Informácia o priebehu školenia rozhodcov, ktorí sa budú podielať na testoch 
2. Príprava návrhu nominácií rozhodcov a technického panelu na preteky Slovenského pohára 
3. Príprava návrhu nominácií rozhodcov na medzinárodné preteky 
4. Príprava online seminára rozhodcov, technických špecialistov a kontrolórov 
5. Rôzne 

K bodu 1. 

Školenie prebehlo v dňoch 21. -22.8. 2021 na ZŠ v Ružomberku. Ľad bol zaistený v sobotu od 15:00 
do 20:00 a v nedelu od:8:00 do 13:00 hod. Zúčastnili sa: Grinčová, Fialková, Bálintová, Sršňová, 
Ihnatišinová, Horoščáková, Bohunická. Za TMK Drnzíková a Končoková. Ospravedlnil sa Čuchran. 
Frekventanti prešli spoločne všetky testy, ozrejmili si najčastejšie problémy a chyby, ktoré nemožno 
v jednotlivých prvkoch akceptovať. V závere školenia boli prerokované predbežné nominácie do 
komisií na jednotlivé termíny testov. 
 
K bodu 2. 
 
Členovia RK prerokovali návrh nominácií rozhodcov (po konzultáciach pripravila I. Benzová,)  
a technického panelu ( Grinčová, Bohunická) na preteky Slovenského pohára. Vzhľadom na 
karanténne opatrenia sa môže situácia meniť. V nomináciach sa však budeme usilovať o ronomerné 
zadelenie rozhodcov, špecialistov aj kontrolórov tak, aby mal každý aktivitu. Predbežný návrh je 
v prílohe. 
 
K bodu 3. 
 
Na JGP v Košiciach sme získali informáciu o predbežných možnostiach  štartu našich pretekárov na 
medzinárodných pretekoch. Realita bude zrejme limitovaná kovidovými opatreniami. V súčasnosti 
majú ISU nominácie I.Prokop – JGP Krasnojarsk a V Čuchran - JGP Ljubljana. Na prvé preteky sú 
prediskutované nominácie: 
21 – 25. 9. 2021 Nebelhorn Trophy 2021, Challenger Series, Oberstdorf /GER     Bohunická 
22 – 25. 9. 2021  ISU  JGP Ljubljana, Slovenia   Fialková 
06 – 9. 10. 2021 ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Oct Linz /AUT  predbežne Simančíková 
 
Na nasledujúce preteky budeme nominovať rozhodcov priebežne. 

14-17. 10.  2021 Budapest Trophy 2021, Single, Pair Skating, Ice Dance for SENIOR, JUNIOR Budapest  
28 – 31. 10. 2021 13th Tirnavia Ice Cup Oct, Trnava /SVK  
28 – 31. 10.  2021 Golden Bear, Zagreb, CRO 
03. – 07. 11. 2021  Volvo Open Cup 44th, Riga /LAT 
11. – 14.11. 2021 Challenger Series Cup of Austria by IceChallenge, Graz /AUT 
18. – 21. 11. 2021  Challenger Series Warsaw Cup  Warsaw /POL 
18. – 21. 11. 2021  Skate Celje 2021, Slovenia 
8. – 11.12.2021   Challenger Series 53rd Golden Spin of Zagreb  Zagreb /CRO 



 

K bodu 4. 

Hoci sa pravidlá pre sólové disciplíny a ŠD pre túto sezónu nezmenili, iba ISU predlžila ich platnosť, 
dospeli sme k názoru, že bude rozumné urobiť stručné online semináre pre rozhodcov, technických 
špecialistov a kontrolórov.  

Pre rozhodcov prejdeme hodnotenie a zrážky v technických elementoch pre kategórie sólo 
a športové dvojice (Bohunická) a  problematiku komponentov (pripraví Fialková). 

Časť pre špecialistov a konrtolórov pripraví Drnzíková. 

Celkom nová bude problematika rozhodovania tanečných párov. Pre všetkých rozhodcov pripraví 
rozhodcovský základ V. Čuchran. Máme dvoch ISU rozhodcov, troch skvelých špecialistov, ale 
nijakých rozhodcov pre naše preteky. Takže štartujeme so vzdelávaním rozhodcov pre naše preteky. 

Termín: predbežne 29. a 30.9 a 1.10.  podvečer. Treba upresniť. Rozhodcovia a kontrolóri potrebujú 
rozdielny čas.... 

Časový rozsah:  

kategórie sólo a športové dvojice) cca 2 hodiny 

špecialisti a kontrolóri  cca 2 hodiny 

tance  cca 2 hodiny 

 

K bodu 5. 

- Wanda Stankovianska oznámila, že nebude pokračovať v aktivite „medzinárodná 
rozhodkyňa“. Ako národná rozhodkyňa a kontrolórka bude ďalej aktívna. Vzhľadom 
k zdravotným problémom zrejme od novembra. 

- Kveta Matejová sa vzdala nominácií na medzinárodné preteky z dôvodu karanténnych 
opatrení ISU 

- K rozhodovaniu sa hlási Nikodem Kadleček, ktorý sa vrátil na Slovensko. Počas štúdia 
v Dánsku rozhodoval niektoré miestne preteky, U nás má kvalifikáciu rozhodca II. 
kvalifikačného stupňa 

- O rozhodovanie má záujem Simon Fukas. Vzhľadom k tomu, že nerobíme školenie, iba 
seminár pre aktívnych rozhodcov, je možné ho v rámci zaškolenia pri niektorom preteku 
zobrať ako prísediaceho, ale rozhodovať môže až po absolvovaní školenia a skúšky. 

 

 

Zapísala Bohunická 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


