SLOVENSKÁ VOLTIŽNA KOMISIA
V Bratislave, 23. 11. 2018

VEC: Pozvánka na školenie nových rozhodcov
Dňa 19. – 20. 1. 2019 sa v priestoroch firmy Creatix (Einsteinova 11, 851 01 Bratislava) uskutoční
školenie určené pre nových rozhodcov voltíže. Z kapacitných dôvodov je školenie obmedzené na 12 účastníkov.
Účastníkmi môžu byť iba kandidáti na získanie štatútu rozhodcu a rozhodcovia s licenciou, ak majú záujem.
Školenie sa uskutoční pod vedením medzinárodnej rozhodkyne „4*“ Pavly Krauspe.
Kandi
Poplatok za školenie je 10,- splatný priamo pri registrácii.
Prihlášku zašlite na pavla.krauspe@voltiz.sk do 30.12.2018.
Obed bude organizovaný formou donášky z pizzerie na vlastné náklady.
Školenie je zamerané na kandidátov na nových rozhodcov kvalifikačného stupňa I.
Kandidát musí dosiahnuť vek minimálne 21 rokov.
Viď smernica SJF – Vzdelávanie športových odborníkov:
Rozhodcom I. Kvalifikačné ho stupňa (rozhodca asistent) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá má vek minimálne
21 rokov, je graduovaná minimálne na stupni stredoškolského vzdelania, je členom SJF minimálne 3roky,
absolvovala školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa, absolvovala predpísanú
prax a úspešne zložila záverečnú skúšku.
SVK stanovila nasledovné podmienky pre rozhodcov, ktorí vzídu zo školenia:
• Rozhodca, ktorý absolvuje školenie a úspešne zvládne záverečnú skúšku musí 3 preteky rozhodovať v
kategórii mladších detí alebo byť prisediaci (nie zapisovateľ) na 3 pretekoch. Prisediacim je možné byť
Pavle Krauspe, Petre Masácovej, Zuzane Bačiak-Masarykovej, Ľubici Lukáčovej.
• Rozhodkyne budú počas preteku aktívne s prisediacim komunikovať, vysvetlovať mu svoje známky,
postupy a vyzývať ho na prejavenie vlastného názoru. Rozhodkyne po preteku zašlú správu na
predpísanom formulári predsedsedovi SVK.
• Odporúča sa i rozhodcom, ktorí budú na preteku rozhodovať kategóriu mladších detí aby v súťažiach,
ktoré nerozhodujú boli prisediaci a získali tak informácie od skúsenejšieho rozhodcu. Rozhodca si nemôže
z jedného preteku zarátať rozhodovanie mladších detí i inštitút prisediaceho a urýchliť tak proces získania
3 odrozhodovaných /prisediacich pretekov.
• Rozhodca I. kvalifikačného stupňa je povinný počas roku 2019 absolvovať ešte samostatné školenie
organizované SJF zamerané na Všeobecné pravidlá. Pre bližšie informácie kontaktuj info@sjf.sk
Školenie prebne podľa nasledovného programu:
Sobota, 19. 1. 2019
8.45 Registrácia
9.00 Privítanie, úvodný test
9.30 SJF, disciplína voltíž vrámci SJF - Všeobecné pravidlá SJF, preteky
10.30 Coffebreak
11.00 Filozofia rozhodovania, pravidlá, smernica
12.00 OBED
13.00 Povinná zostava – teória
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Povinná zostava – video rozhodovanie
15.00 Coffebreak
15.15 Známka za koňa – teória
Známka za koňa – video rozhodovanie
17.00 Ukončenie (cca)
Nedeľa, 20.1. 2018
8.30 Voľná zostava – teória
Voľná zostava – video rozhodovanie
11.00 Coffebreak
11.15 Technická zostava – teória
12.00 OBED
13.00 Technická zostava – video rozhodovanie
14.00 Zhrnutie - opakovanie
15.00 Záverečný test teória/ Záverečný test prax
16.00 Vyhodnotenie testov
16.30 Ukončenie

S pozdravom

Mgr. Pavla Krauspe
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