Delegovanie rozhodcov na preteky.
Pre zjednodušenie a zefektívnenie prace RK aj organizátorov pretekov sa RK rozhodla
vydať smernicu na delegovanie rozhodcov a ich ohodnocovanie, tak aby bolo vždy dostatok
kvalitných rozhodcov na pretekoch.


Pre preteky MSR deleguje celý rozhodcovský zbor poverený pracovník komisie
rozhodcov príslušného odvetvia SŠZ. Delegácia sa potvrdzuje delegovaným
rozhodcom najneskôr 2 týždne pred termínom pretekov písomne alebo e-mailom.



Pre medzinárodné preteky zaradené do medzinárodného kalendára FIE
deleguje kompletný zbor rozhodcov komisia RK príslušného odvetvia SŠZ.



Pre všetky preteky zaradené do Slovenského pohára rozhodcovský zbor navrhuje
organizátor, prihliada na to, aby bol z najbližšieho okolia, ich delegovanie však
vykonáva príslušná komisia rozhodcov odvetvia SŠZ.



Pre verejné preteky deleguje rozhodcov organizátor a prihliada na to, aby bol z
najbližšieho okolia.



Aby mohol rozhodca riadne vykonávať funkciu rozhodcu, musí mať potvrdený
preukaz rozhodcu šermu na príslušný rok, byť zaregistrovaný na SŠZ na príslušný
rok, platnú licenciu a mať predpísané oblečenie (to je na všetky turnaje dlhé nohavice,
polokošeľa/košeľa/blúzka, ženy šaty, sako v prípade medzinárodných pretekov ECC a
pretekov kalendára FIE- vid pravidla FIE)

Vzdelávanie rozhodcov


Vzdelávanie rozhodcov sa vykonáva podľa rámcového programu školení rozhodcov,
tak aby mal každý možnosť na preškolenie resp. zaškolenie.



Rámcový program školení rozhodcov je záväzný pre organizátorov školení na
všetkých úrovniach v rámci SŠZ.



Každé školenie bude ukončené písomným preskúšaním kandidátov.



Skúšobná komisia vyhotoví protokol, na základe ktorého Komisia rozhodcov

SŠZ navrhne jeho zaradenie do tried, súčasne vystavuje preukazy rozhodcom,
prideľuje im evidenčné čísla a každoročne potvrdzuje platnosť preukazov. Výkonný
Výbor SŠZ schvaľuje menovanie rozhodcov a ich zaradenie do tried.


Rozhodca, ktorý pracoval v príslušnej triede po dobu minimálne 1 rok a každoročne
preukáže činnosť najmenej v 5 pretekoch, môže sa prihlásiť na školenie pre získanie
vyššej kvalifikácie. Platnosť kvalifikácie je stanovená u všetkých tried na dobu 5
rokov.



Pokiaľ si rozhodca svoju kvalifikáciu behom tejto doby nezvýši alebo neobnoví
preskúšaním na seminári rozhodcov príslušnej triedy, bude preradený do kvalifikácie o
stupeň nižšej alebo vyradený zo zoznamu rozhodcov.



Zoznamy rozhodcov vedie podľa kvalifikácie komisia rozhodcov SŠZ



Rozhodca si môže svoju kvalifikačnú triedu zvýšiť a to za podmienok:
- veku
- odrozhodovaných rokov/turnajov praxe
- úspešného preskúšania



Pre zaradenie do skupiny ECC rozhodcov, kde je možnosť zisku FIE C licencie (min.
2 roky rozhodovania ECC turnajov a min 3 hodnotenia známkou 4 resp.5) a následne
potom nominácia na FIE B rozhodcovské skúšky, musí rozhodca mať min. 2 roky
rozhodcovskú prax na Slovenských a medzinárodných turnajoch.

Peňažné ohodnocovanie rozhodcov:
Slovenské klubové a regionálne súťaže:
-

Rozhodcov si zabezpečuje klub sám po vlastnej osi

Súťaže Slovenského pohára:
-

rozhodcov si zabezpečuje klub sám z klubových alebo regionálnych zdrojov
náklady na rozhodcov hradí RK SŠZ – príspevok 100eur na deň SP (5rozhodcov
/20eur deň-aj pokiaľ je súťaž zložená z viacerých kategórií)

Majstrovstvá Slovenskej Republiky:
-

rozhodcov nominuje RK SŠZ
odmena za rozhodovanie

rozhodca 30eur/deň resp.25eur/skrátený deň
 hl. rozhodca 35eur/deň

Medzinárodné súťaže
-

rozhodcu klub berie z vlastných zdrojov podľa kvalifikácie rozhodcu
odmena za rozhodovanie na súťaži v zahraničí
20eur

Európsky pohár, súťaž ECC
-

rozhodca je nominovaný RK SŠZ – cieľom je výchova nových rozhodcov pre
možnosť ďalšieho rastu (zisk EFC C licencie, neskôr FIE B)
odmena za rozhodovanie
30eur + 20eur/deň stravne

Preteky svetového pohára
-

rozhodca je nominovaný RK SŠZ
odmena za rozhodovanie na SP
50eur (štandard FIE) + diety

-

rozhodcov na začiatku sezóny nahlási klub SŠZ aby mohla byť spísaná
dobrovoľnícka zmluva na rok, vyplácať rozhodcovské bude SŠZ mesačne na
základe aktivity rozhodcov zaslanej organizátorom klubu
Rozhodca musí mať platný preukaz rozhodcu (absolvovať preškolenie pravidiel
rozhodcovskou komisiou, RK sa zaväzuje uskutočniť seminár/ preškolenie nových
pravidiel aspoň raz ročne)

V Bratislave 31.7.2018

