Zápisnica zo zasadnutia Komisie rozhodcov
Košice, 17.1.2020
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Nominácie na Majstrovstvá Slovenska juniorských a žiackych kategórií
Prerokovanie a záver chybných rozhodnutí panelu v Detve
Príprava reportov VRZa, TK a hlavného rozhodcu
Prerokovanie prípravy a účasti rozhodcov na testoch
Rôzne

Prítomní: S. Grinčová, I .Benzová, L. Bohunická, ospr. I. Prokop
Hostia: J. Beständig, V. Čuchran
K bodu 1/
Komisia rozhodcov nominuje na Majstrovstvá Slovenska juniorských a žiackych kategórií

nasledujúcich činovníkov:
Technický panel: TK Adriana Domanská, Igor Prokop
TŠ Monika Kuštárová, Kateřina Kamberská
Rozhodcovia: Vladimír Čuchran, Hedviga Fialková, Hana Bašová, Allan Bohm, Lenka
Bohunická. Náhradníčka Dana Mítická.
Data operátori – návrh: Andrea Simančíková, Wanda Stankovianská

K bodu 2/
Komisia rozhodcov prerokovala chybné rozhodnutia technického panelu v súťaži 6. Poľana
cup v kategórii seniorky. Požiadali sme dvoch skúsených autoritatívnych zahraničných
technických špecialistov kvalifikácie ISU o posúdenie jednotlivých prvkov. Obaja označili
rozhodnutie technického panelu za chybné. Komisia poveruje L. Bohunickú oboznámiť členky
panelu s výsledkom expertízy a písomne upozorniť na rozhodnutie ako aj následky.
K bodu 3/
V snahe zlepšiť úroveň rozhodovania v Slovenskom pohári, navrhuje RK použiť reporty
hlavných rozhodcov, kontrolórov a VRZov. Predbežne navrhujeme ich použitie pre kategórie,
juniori a seniori v pretekoch, ktoré budú vybrané ako sledované, resp. nominačné a ktoré
budú zaradené po konzultácii s VV SKrZ, resp. príslušnou zodpovednou komisiou pred
sezónou. V žiackych kategóriách, budú reporty na týchto súťažiach vypracovávané len po
dohode a vyžiadané pred nomináciou zväzu na medzinárodné preteky pre tieto kategórie.

K bodu 4/
Vzhľadom k potrebe nestranného hodnotenia testov, VV navrhuje zostavovať komisiu iba
z rozhodcov alebo medzinárodných špecialistov, ktorí sa nevenujú nijakej trénerskej činnosti
tak, aby bol eliminovaný tlak na trénerov a konkurenčné napätie. Aby bol takýto postup
realizovateľný, je potrebné doškolenie rozhodcov, nakoľko mnohí mladší rozhodcovia už
nemajú skúsenosť z povinných cvikov a ani z hodnotenia testovaných prvkov, spôsobu
a postupu pri hodnotení. Školenie plánujeme uskutočniť koncom augusta. Termín pre
záujemcov bude upresnený a informácia zverejnená na web stránke zväzu.
Rôzne
1. RK postupne pripravuje školenie rozhodcov a školenie technického panelu. Budú
realizované v samostatných termínoch v rozsahu dvoch dní pre každú špecializáciu.
Školenia majú byť zamerané na odbornú prípravu a precvičovanie problematických
situácií s využívaním videa, spolu so systémom. Termín pre záujemcov bude
upresnený a informácia zverejnená na zväzovom web stránke.
2. Na školeniach odprezentujeme pripravené reporty hlavných rozhodcov, kontrolórov
a VRZov
3. Na školenie pre medzinárodných rozhodcov, ktoré sa koná v júli vo Frankfurte
navrhujeme D. Mitickú. V dohľadnej budúcnosti rátame s návrhom H. Fialkovej na
školenie pre medzinárodných technických kontrolórov.

Zapísala Bohunická

