SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Generálne zhromaždenie SZJ 2020
Bratislava

Správa o činnosti Komisie rozhodcov SZJ 2018 - 2020.
1.
Komisia rozhodcov SZJ pracovala v tomto zložení: Predseda KR SZJ: Tomáš Jukl musel odstúpiť na pokyn IJF (rozhodca IJF „A“ licencie nemôže vykonávať predsedu národnej
komisie rozhodcov). V decembri 2018 VV SZJ poveril vedením komisie Michala Donnera a v júni
2019 bol zvolený GZ SZJ. Členovia KR SZJ: Tomáš Jukl, Judita Pisárová, Tomáš Jankovics,
Maroš Lazár, Peter Kittan.
2.
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)

Komisia pracovala najmä v týchto oblastiach:
Vydávanie polročných delegácií rozhodcov a príprava delegácií na jednotlivé turnaje.
Vedenie rebríčka rozhodcov a prideľovanie licencií.
Vyhodnocovanie „Správ hlavných rozhodcov“, ku ktorým sú prikladané tlačivá „Záznam o
úrazoch na súťažiach SZJ“.
Organizovanie povinného seminára rozhodcov SZJ, na ktorý sú pozývaní aj tréneri k
pravidlám judo, ktorý sa uskutočnil sa 16.2.2020 v Bratislave. Z ktorého na webstránke SZJ
je umiestnený materiál spolu s foto-dokumentáciou „Odporúčanie a výklad k vybraným
situáciám rozhodcov 16.2.2020“.
Organizovanie „Odbornej časti školenia rozhodcov“, ktorý sa usporiadal v Martine 1415.9.2019. Školenia sa zúčastnilo: - 35 členov SZJ na I. kvalifikačný stupeň a 7 rozhodcov
na II. kvalifikačný stupeň. Z toho ku dnešnému dňu splnilo všetky požiadavky na udelenie:
- 3 rozhodcovia na II. kvalifikačný stupeň a 8 osôb na I. kvalifikačný stupeň.
V závere 1.polroku 2020 boli naplánované záverečné praktické skúšky, ktoré sa však
nekonali z dôvodu pandémie COVID-19, ktoré sa uskutočnia 26.9.2020 v Poprade.
Na základe rozhodnutia VV SZJ je na vybrané súťaže delegovaný inštruktor, ktorý v
spolupráci s hlavným rozhodcom hodnotí výkony rozhodcov.
Komisia výrazne prispieva na príprave materiálov na GZ SZJ a VV SZJ:
- Zmena Stanov SZJ - rozšírenie VV SZJ.
- Súťažný poriadok SZJ.
- Tlačivo „Náhrada cestovných výdavkov a stravného na akciách SZJ“, ktoré každý
rozhodca je povinný priniesť si a odovzdať ho usporiadateľovi.
- Tlačivo „Záznam o úrazoch na súťažiach SZJ“.
- Úprava odmien rozhodcov podľa kvalifikačného stupňa a licencie - úloha z GZ SZJ 2018.
- Pravidlá judo pre súťaže žiakov a žiačok v SZJ platné od 1.1.2020.
- Pripomienky k novej webstránke SZJ.
Zaviedla sa pre väčšiu účasť rozhodcov na súťažiach uvedených v Súťažnom kalendári SZJ
podmienku pre „A“ a „B“ licenciu počet hodnotených celoslovenských súťaží najmenej 4 a
pre „C“ licenciu - aspoň 4 hodnotené súťaže - stačia aj krajské súťaže.
KR SZJ každoročne pomáha pri organizácii Európskeho pohára seniorov v Bratislave.
Existuje spolupráca so susednými štátmi o vzájomnej výmene rozhodcov na európskych
súťažiach - Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko a Rumunsko.
1

Komisia rozhodcov SZJ má splnené všetky úlohy udelené
Výkonným výborom alebo Generálnym zhromaždením SZJ.
3.
Ostatné:
- Rozhodcovia zlepšili svoje príchody na váženie a včasné ospravedlnenia sa na majstrovské
súťaže, ale na nemajstrovské súťaže sa príchod rozhodcov na váženie zhoršil.
- Komisia odpočítava zrážky z celoročného priemeru hodnotení za neposlanie záujmu o polročnú
delegáciu – 2-krát ročne aj za neskoré ospravedlnenia, čo znamená horšie umiestnenie v rebríčku
rozhodcov a tím aj zníženie licencie.
- Zvýšiť počet delegovaných rozhodcov na tatami k pomeru času trvania nemajstrovských súťaží,
kde si rozhodcov zabezpečujú usporiadatelia najmä rankingové a jednodňové súťaže viacerých
kategórií.
- Zvýšil sa počet ospravedlnení rozhodcov na konkrétne 2 rankingové turnaje a to týždeň pred
súťažou, t.z. podľa smernice „Zásady a riadenie rozhodcovskej činnosti“ bez postihu.
- Judita Pisárová získala IJF licenciu „A“ (v roku 2018) a nepodarilo sa pripraviť ďalšieho
rozhodcu na skúšky licencie „B“, aj keď prejavil záujem Dušan Slanina. Maroš Lazár prekročením
vekového limitu medzinárodného rozhodcu nemôže rozhodovať turnaje EJU/IJF.
Tabuľka. č. 1.

Rozdelenie rozhodcov podľa kvalifikačných stupňov a licencií za rok 2020
Medzinárodný rozhodca A licencie - IJF

2

Licencia SZJ A, A+

Medzinárodný rozhodca B licencie - EJU

1

14

Rozhodca 3. kvalifikačného stupňa

12

Licencia SZJ B

Rozhodca 2. kvalifikačného stupňa

15

12

Rozhodca 1. kvalifikačného stupňa

30

Licencia SZJ C

Spolu

60

34

Tabuľka č. 2.

Rok
2018
2019
2020

Pôsobenie rozhodcov podľa jednotlivých oblastí 2018 – 2020.
Ba + Západ
Stred
Východ
SPOLU
19 (4)*
16 (2)*
20
55 (6)*
20 (3)* (5-5-10)
19 (2)* (14-2-3)
20 (14-4-2)
59 (5)*
18 (3)* (4-4-10)
22 (2)* (16-3-3)
20 (15-4-1)
60 (5)*

* Rozhodcovia, ktorí študujú alebo pracujú mimo svojho kraja. (1.-2.-3. trieda)
Zanechanie rozhodcovskej činnosti: vek, zdravotné dôvody, študijné a pracovné dôvody, založenie rodiny
a rôzne dôvody.

4.
a)

b)
c)
d)

Do ďalšieho obdobia bude prioritou pre činnosť Komisie rozhodcov SZJ:
Vychovávať nových rozhodcov a zvyšovať vzdelávanie aktívnych rozhodcov tak, aby zo
strany rozhodcov boli na veľmi kvalitnej úrovni . Prenos nových poznatkov a skúseností zo
zahraničia prostredníctvom medzinárodných rozhodcov.
Zvážiť možnosť paušálneho odmeňovania rozhodcov na súťažiach SZJ.
Zvážiť možnosť zavedenia slúchadiel a vysielačiek pre rozhodcov a pripraviť vydanie
PRAVIDIEL JUDO SZJ v elektronickej podobe a v tlačenej forme.
Motivovať predlžovaním licencie trénerov za účasť na seminári rozhodcov a trénerov k
pravidlám judo.
Spracoval: Donner Michal, dňa: 5.8.2020
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