PREČO A AKO SA STAŤ ROZHODCOM
Určite sa vám už stali prípady kedy ste dlho čakali na svoj zápas a to len z toho
dôvodu, že organizátor nemal k dispozícii dostatok rozhodcov alebo váš výsledok na
súťaži mohol byť lepší, ak by aj kvalita rozhodcov bola vyššia.
Existuje však veľmi jednoduché riešenie prispieť k zlepšeniu situácie. Staňte sa aj vy
rozhodcami. Byť rozhodcom neznamená len merať čas a počítať body. V prvom rade je
rozhodovanie o zodpovednosti a schopnosti robiť správne rozhodnutia, tak aby boli
rešpektované pravidlá šermu. V neposlednom rade vám to pomôže pri samotnom
šerme. Budete lepšie rozumieť rozhodnutiam rozhodcov počas vašich zápasov a na
rozhodnutia budete vedieť správne reagovať.
Prvým krokom je získanie pravidiel. Spýtajte sa vo vašom klube, trénerov alebo
rozhodcov. Pravidlá si prečítajte a ak máte v pravidlách nejasnosti, spýtajte sa. Skúšajte
rozhodovať na neoficiálnych klubový súťažiach alebo rozhodujte na tréningu
kamarátom. Sústreďte sa na zvyšovanie sebaistoty a zároveň na upevňovanie dôvery vo
vaše rozhodnutia zo strany šermiarov. Stať sa dobrý rozhodcom vyžaduje čas, snahu a
odhodlanie.
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Rozhodca musí urobiť viac než si naštudovať pravidlá. V prvom rade ich musí
vedieť používať, a to aj vo vypätých situáciách počas súťaží.
Rozhodca musí kvalifikovane uplatňovať pravidlá, pričom spôsob výkladu
pravidiel by mal byť orientovaný viac pozitívne ako negatívne.
Rozhodca musí zdokonaľovať svoje schopnosti tak ako to robia aktívni šermiari.
Rovnako ako šermiar stráca bez tréningu svoje zručnosti, stráca ich aj rozhodca.
Pravidlá je nutné naštudovať, nielen čítať. Rozhodca si musí uvedomovať ako
má pravidlá uplatňovať v praxi. Istota a dôvera pri aplikácii pravidiel sa dá
získať jedine ich využívaním v praxi, teda rozhodovaním.
Je dôležité zúčastňovať sa rozhodcovských seminárov, ktoré okrem možnosti
získania licencie poskytujú aj priestor na oboznámenie sa s novými pravidlami
alebo diskusiu o praktickej aplikácii pravidiel s inými rozhodcami. Okrem
seminárov sú vhodným doplnkom aj obrazové záznamy zo súťaží.
Pre začínajúcich rozhodcov je dobré využívať každú ponúknutú príležitosť
rozhodovať. Vzhľadom na úroveň ich skúseností sa dá predpokladať, že budú
nasadzovaní už v prvom kole. Neplatí to však len pre nováčikov. Bez
predchádzajúceho ospravedlnenia je každý rozhodca povinný dostaviť sa na
miesto konania súťaže v dostatočnom časovom predstihu.
Rozhodca si sám vytvára systém, ktorý mu pomáha zapamätať si všetky
potrebné kroky (napríklad: kontrola výzbroje a výstroja. Kontrola by mala
u každého šermiara prebehnúť rovnako, čím sa zníži riziko prehliadnutia
nedostatku vo výstroji a výzbroji).

Pri rozhodovaní sa nikto nevyhne chybám. Ich prínosom je však ponaučenie a z toho
vyplývajúce skúsenosti, ktoré umožnia, aby sa situácia už v budúcnosti neopakovala.
Slovenský šermiarsky zväz každoročne organizuje školenia rozhodcov, ktoré slúžia na
získanie licencie, na oboznámenie sa s novými pravidlami a odbornú diskusiu medzi
rozhodcami. Oznámenia o konaní školení sú v dostatočnom časom predstihu avizované
na internetovej stránke zväzu a zároveň sú zasielané aj klubom. Skúška pozostáva
z troch častí: 1. písomný test, 2. analýza a rozhodovanie na základe obrazového
záznamu, 3. rozhodovanie súťaže.

