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POVINNOSTI A POVINNOSTI A POVINNOSTI A POVINNOSTI A PRÁVA HLAVNÉHO ROZHODCUPRÁVA HLAVNÉHO ROZHODCUPRÁVA HLAVNÉHO ROZHODCUPRÁVA HLAVNÉHO ROZHODCU    

 

      Funkciu hlavného rozhodcu vykonáva rozhodca na základe delegácie od Komisie 
rozhodcov Slovenského zväzu judo (KR SZJ), alebo komisie rozhodcov daného regiónu.  
Na nemajstrovské súťaže neuvedené v kalendári súťaží SZJ si hlavného rozhodcu 
zabezpečuje organizátor danej súťaže sám.     
 Zoznam hlavných rozhodcov delegovaných na súťaže SZJ je uvedený v príslušnej 
polročnej delegácii. Ak sa rozhodca uvedený v polročnej delegácii neospravedlní do 
desiatich dní po vydaní tejto polročnej delegácie, znamená to, že delegáciu záväzne 
prijíma.  

     Úlohou tohto dokumentu je napomôcť hlavným rozhodcom lepšie sa orientovať vo 
svojich povinnostiach a právach stanovených smernicami SZJ. Tento dokument však 
platné smernice nemení ani nenahrádza.  

Pred súťažou 

Povinnosti: 

� Najneskôr päť dní pred danou súťažou sa oboznámiť s delegáciou rozhodcov 
 a podmienkami stanovenými rozpisom súťaže, uverejnenými na internetovej stránke 
 SZJ - www.judo.sk (sekcia komisie rozhodcov).  

� Deň pred konaním súťaže skontrolovať na internetovej stránke SZJ podmienky a 
 aktuálnu delegáciu ešte raz. Následne si na súťaž vytlačiť: 

- menný zoznam delegovaných rozhodcov s príslušnou licenciou, 
- rozpis súťaže a s ním súvisiace dokumenty,  
- formulár „Výplatná listina pre rozhodcov“ potrebný pre vyplatenie odmeny 
 rozhodcom.  

� Pripraviť si na súťaž aktuálne platný „Súťažný poriadok SZJ“.   

Práva: 

�  V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať sekretariát SZJ, KR SZJ alebo 
 organizátora súťaže.    

 

Počas súťaže 

 Hlavný rozhodca zodpovedá za činnosť rozhodcov a celkový priebeh súťaže aj 
v priestoroch vyhradených okolo zápasiska.  

Povinnosti: 

� Nahlásiť svoj príchod riaditeľovi súťaže. 

� Priebežne si značiť príchody ostatných rozhodcov do formulára „výplatná listina“.  
 Pokiaľ bol na súťaž delegovaný aj inštruktor, registruje hlavný  rozhodca príchod aj 
 inštruktora.   

�  Riadiť zápis pretekárov, kontrolu ich dokladov, váženie, evidovať výsledky prípadnej 
 lekárskej pohotovostnej prehliadky alebo antidopingovej kontroly. Počas zápisu dbať, 
 aby na súpiskách alebo štartových listinách boli uvedené všetky požadované údaje – 
 meno, priezvisko, rok narodenia, klubová príslušnosť.   

�  Pri zápise je hlavný rozhodca povinný oznámiť účastníkom prípadné zmeny alebo 
 doplnky rozpisu. 
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�  Pri súťaži družstiev hlavný rozhodca alebo ním poverený rozhodca je povinný overiť, 
 či sa údaje na súpiske zhodujú s predloženými dokladmi, skontrolovať ich platnosť, 
 preveriť splnenie podmienok rozpisu, označiť na súpiske mená kontrolovaných 
 pretekárov a doklady vrátiť vedúcemu družstva. Ak nie je na súpiske družstva 
 uvedený vedúci, určí ho hlavný rozhodca.    

�  Nepovoliť štart pretekárom, nespĺňajúcim podmienky rozpisu súťaže, alebo ktorým 
 bol odobratý preukaz judo.    

�  Po ukončení váženia odovzdať zoznam pretekárov, ktorí vyhoveli podmienkam 
 štartu, športovému riaditeľovi súťaže k losovaniu. Ak nie je športový riaditeľ súťaže 
 delegovaný, alebo ak sa nedostaví, preberá všetky jeho práva a povinnosti hlavný 
 rozhodca (viď. Súťažný poriadok SZJ). 

� Vykonať kontrolu spôsobilosti zápasiska a celého priestoru súťaže. 

�  Preveriť spôsobilosť časomeračov a registrátorov výsledkových tabúľ.  

�  Skontrolovať počet a spôsobilosť delegovaných rozhodcov (platnosť preukazu judo a 
 oblečenie). 

�  Nasadzovať rozhodcov k rozhodovaniu a dbať pri tom, aby rozhodca v zápasisku 
 a pokiaľ možno aj postranní rozhodcovia, neboli z rovnakého športového klubu 
 ako niektorí z pretekárov. 

�  V zmysle pravidiel juda a súťažného poriadku riešiť sťažnosti, mimoriadne udalosti, 
 incidenty a pod. Pokiaľ sú závažnejšieho charakteru, resp. nie je ich možné riešiť na 
 mieste, podať písomný podnet na ich ďalšie riešenie. 

�  Sledovať rešpektovanie pravidiel juda pri rozhodovaní a pri ich porušení, ak je to 
 nutné, vhodným spôsobom upozorniť rozhodcu v zápasisku. 

�  Vyradiť pretekára zo zoznamu štartujúcich v prípade, ak o tom rozhodne lekár zo 
 zdravotných dôvodov. Proti rozhodnutiu lekára sa nemožno odvolať.  

� Zaznačiť prerušenie činnosti do formulára „výplatná listina“ v  prípade, že sa 
 rozhodca zo súťaže vzdialil. Ak sa niektorý z rozhodcov vzdiali zo súťaže bez  
 vedomia hlavného rozhodcu, zaznamená sa doba jeho neprítomnosti odhadom.      
 Vzdialenie sa rozhodcu bez vedomia hlavného rozhodcu môže mať za 
 následok aj jeho odvolanie zo súťaže. O čas prerušenia činnosti sa rozhodcovi 
 adekvátne zníži odmena.   

�  Hlavný rozhodca a inštruktor sú povinní počas súťaže upozorňovať rozhodcov na 
 ich  nedostatky a na záver vykonať hodnotenie. Pokiaľ na súťaž nie je delegovaný 
 inštruktor, vykoná hodnotenie rozhodcov len hlavný rozhodca. Pri hodnotení sa 
 posudzuje hlavne: 

- znalosť a dodržiavanie  pravidiel juda, 
- osobnosť rozhodcu, gestikulácia, hlasitosť a pohyb po žinenke, 
- spolupráca medzi rozhodcami počas zápasu, 
- správnosť vynesených rozhodnutí, 

 - správanie pred a počas súťaže, príchod, neúčasť v priebehu súťaže, ústroj, 
- objektivita a celkové vystupovanie rozhodcu.  

� Na záver súťaže odovzdať vyplnený formulár „výplatná listina“ riaditeľovi súťaže, ako 
 podklad pre vyplatenie odmien rozhodcom. 
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Práva: 

�  Uplatniť u športového riaditeľa súťaže požiadavku na nepovolenie súťaže, jej 
 dočasné prerušenie, alebo predčasné ukončenie, ak technické vybavenie alebo 
 iné okolnosti (najmä tie, ktoré môžu ohroziť zdravie), vybočujú z rámca regulárnosti.  

�  V prípade pochybnosti o totožnosti pretekára, alebo oprávnenosti jeho štartu, 
 požadovať predloženie občianskeho preukazu, u cudzích štátnych príslušníkov 
 cestovného pasu. Ak pochybnosť naďalej trvá, má právo odobrať preukaz judo 
 a spolu so správou hlavného rozhodcu a podrobným popisom dôvodov odobratia ho 
 doporučene zaslať riadiacemu orgánu súťaže. Odobratie preukazu neobmedzuje 
 štart pretekára v danej súťaži, ak preto neexistujú iné dôvody.  

�  Kooptovať do zboru rozhodcov prítomných nedelegovaných rozhodcov, ak sa 
 nedostaví na súťaž, do doby jej začatia, dostatočný počet delegovaných 
 rozhodcov. Počet kooptovaných rozhodcov nesmie prekročiť počet chýbajúcich 
 delegovaných rozhodcov. 

�  Odvolať zo súťaže rozhodcov, časomeračov, registrátorov výsledkových tabúľ 
 v prípade nedostatočného plnenia svojich povinností, alebo v prípade nevhodného 
 správania sa. 

�  Povoliť dočasné vzdialenie sa rozhodcu z miesta konania súťaže (telocvične, 
 športovej haly), prípadne jeho predčasný odchod pred ukončením súťaže 
 a vyhlásením výsledkov.  

� Odvolať rozhodcu zo súťaže s okamžitou platnosťou, ak došlo k mimoriadnej 
 udalosti,  pri ktorej  boli  závažne  porušené  stanovy SZJ. Takto odvolaný rozhodca 
 stráca nárok na vyplatenie odmeny.   

� Vyhlásiť prestávku z dôvodu odpočinku rozhodcov môže hlavný rozhodca len so 
 súhlasom riaditeľa súťaže. Čas určený na prestávku pre oddych rozhodcov sa 
 odpočíta od celkového času stráveného na súťaži, slúžiaceho ako podklad pre 
 výpočet odmeny. Pokiaľ je prestávka vyhlásená z iných dôvodov, jej čas sa do 
 výpočtu odmeny započíta.   

 

Po ukončení súťaže 

Povinnosti: 

� Najneskôr päť dní po ukončení súťaže zaslať na KR SZJ správu hlavného rozhodcu. 
 Správa sa posiela výlučne elektronickou poštou cez formulár umiestnený na 
 internetovej stránke SZJ (www.judo.sk - komisia rozhodcov - formuláre), pričom je 
 automaticky zasielaná aj na sekretariát  SZJ a ŠTK SZJ. 

� Hodnotenie rozhodcov vykoná hlavný rozhodca v správe tak, že každého 
 rozhodcu (vrátane zapisovateľa) zaradí do jednej zo štyroch hodnotiacich 
 kategórií, pričom k jeho menu uvedie aj adekvátny počet pridelených bodov (napr. 
 Novotný-7, Greguška-2, Somorovská-9 a pod.):  

- veľmi dobrý (6-10 b.):   bez pripomienok alebo len menej drobných pripomienok, 
- dobrý (1-5 b.): väčší počet drobných, ale nie závažných pripomienok,  
- dostatočný (0 bodov):   závažné pripomienky, ale bez hrubého porušenia pravidiel,  
- nedostatočný (-20 b.):   hrubé porušenie pravidiel judo alebo iných smerníc SZJ. 

 
     Vydala KR SZJ, 31.12. 2011  
 


