SEMINÁR ROZHODCOV: 12. – 13. MARCA 2016 – RADAVA
HODNOTIACA SPRÁVA

Semináru rozhodcov sa zúčastnilo celkom 45 účastníkov.
Lektori semináru: Ing. Trnka Pavel, Ing. Klementisová Ľubomíra
Počet rozhodcov:

37 rozhodcov zaradených v rozhodcovskom zbore
5 nových rozhodcov
3 tréneri / kaučovia
5 rozhodcov ospravedlnených

1, Priebeh semináru:
Seminár prebiehal v dvoch častiach – teoretická výučba v zasadačke a praktická časť v telocvični.
Prítomní boli preškolení z teoretickej aj praktickej časti pravidiel WUKF, na ktoré SFKaBU prechádza
na všetkých svojich súťažiach od súťaže Slovakia Open dňa 16.4.2016 v Bratislave. Kategórie podľa
rozhodnutia Rozhodcovského zboru a potvrdených Prezídiom SFKaBU budú v plnom rozsahu
aplikované (vrátane kategórií a obmedzení kata v jednotlivých kolách, výšky kata v závislosti od
technického stupňa) prvýkrát na Majstrovstvách Slovenska dňa 14.5.2016 v Pezinku.
Teoretická časť:
V rámci teoretickej časti boli na základe preložených pravidiel WUKF do slovenského jazyka prítomní
preškolení z častí:
1. Všeobecná časť (prednášala Ľ. Klementisová + P. Trnka)
2. Kumite - Sanbon Shobu jednotlivci a družstvá a rozhodovanie kumite (prednášal P. Trnka)
3. Kata - rozhodovanie a hodnotenie súťaže kata jednotlivcov a družstiev (prednášala Ľ.
Klementisová)
4. Test – formou ústneho preskúšania rozhodcov na jednotlivé otázky prebraté z WUKF testu
(Trnka + Klementisová)
Neboli prebraté časti a preškolenie neprebehlo v článkoch:




Kumite Ippon Shobu
Kumite Nihon (deti)
Kumite Sanbon Shobu družstvá Rotácie

Preškolenie a preloženie vyššie uvedených článkov bude realizované v priebehu druhej polovice roku
2016.

V rámci teoretických častí boli s prítomnými urobené praktické cvičenia na hodnotenie a zapisovanie
kumite jednotlivcov aj družstiev a kata jednotlivcov.
Teoretickej časti bolo spolu venovaných 8 hodín čistého času.

Praktická časť: praktická časť prebiehala v telocvični a to v nasledujúcich blokoch:
1. princípy udeľovania a kritéria na udeľovanie Ippon a Wazaari
2. gestá rozhodcu v zápasisku, zrkadlového rozhodcu, sudcu na zastávkach – spoločne aj v
trojiciach
3. praktické cvičenie na posúdenie „Haiai“, kto bol prvý – Diae
4. praktické rozhodovanie a zapisovanie kumite zápasu modelových zápasov (rozhodca
v zápasisku, zrkadlový rozhodca, sudcovia na zastávkach, arbitri)
5. princípy hodnotenia kata s ukážkami najčastejších chýb pretekárov
6. ukážky správneho prevedenia techník v jednotlivých kata v Goju ryu a Ruei ryu
7. rozdiely techník podľa ryuha (Shito ryu, Goju ryu, Ruei ryu), rozdiely techník škôl kyuha
(Shodokan, Jundokan, IOGKF, JKF, Seiwa)
8. hodnotenie „Hantei“ pri nerozhodnom výsledku v kata
Praktickej časti bolo venovaných spolu 6 hodín čistého času.

2, Komplexné zhodnotenie semináru:
Seminár bol veľmi precízne naplánovaný a všetky naplánované a pripravené témy boli prebraté.
Zúčastnení rozhodcovia a tréneri preukázali vysoký záujem o preberané témy a časti, či už
v teoretickej alebo praktickej rovine. Je potrebné skonštatovať, že atmosféra bola veľmi pozitívna
a účastníci sa aktívne zapájali aj do teoretických aj praktických cvičení. Ukázal sa veľký záujem
o skvalitnenie práce rozhodcovského zboru a rozhodovania. Úprimne dúfam, že čas strávený
školením bude plodne prenesený do objektívneho a kvalitného rozhodovania na súťažiach
slovenského či medzinárodného charakteru.
Veľkým pozitívom bola vysoká účasť rozhodcov a trochu negatívom relatívne nízka účasť trénerov. Je
potrebné, aby sa preškolenia týchto rozmerov zúčastnil aspoň jeden tréner z klubu, pretože potom
prenos informácií k pretekárom je zmätočný. Boli kluby, ktoré bohužiaľ na seminári zastúpenie
nemali.

3, Záver:
Seminár rozhodcov poňatý týmto novým spôsobom mal veľkú a pozitívnu odozvu, aj keď program bol
naozaj nabitý a náročný. Ďakujem všetkým zúčastneným a dúfam, že v takejto pozitívnej atmosfére

budeme pokračovať aj na súťažiach, veď rozhodovanie je do určitej miery poslaním, robíme to pre
deti v kluboch a našich pokračovateľov. Je potrebné, aby rozhodca bol vnímaný ako osobnosť, ktorá si
na zápasisku vytvorí a zaslúži rešpekt a nie vyvoláva strach či dokonca posmech. Rozhodca má presne
vedieť pravidlá, ale má aj vychovávať a podať pomocnú ruku alebo radu pretekárom, hlavne
u menších detí. Zároveň má mať aj úctu a rešpekt k pretekárom, veď bez nich by rozhodcovia boli
zbytoční a na druhej strane bez pravidiel a rozhodcov by neboli súťaže, ani pretekári či víťazi. Treba si
uvedomiť, že všetci ťaháme za jeden koniec a tvoríme jednu veľkú karatistickú rodinu, v ktorej si
každý môže nájsť svoje miesto.
Želám Vám do Vašej práce, či už na poli rozhodcov alebo trénerov (alebo oboje), veľa zdaru
a radostných chvíľ.

Ing. Ľubomíra Klementisová
Predsedkyňa RK

V Bratislave dňa 21. 3. 2016

