SPRÁVA KOMISIE ROZHODCOV ZA ROK 2015
Rok 2015, tak ako každý rok priniesol menšie zmeny v pravidlách športového
zápasu. Dokázali sme však udržať krok so zmenami, v čom nám pomohlo
zúčastňovanie sa na turnajoch G1, a účasť nášho rozhodcu na opakovacom seminári
medzinárodných rozhodcov na Čiernej hore. V tomto roku 2016 budú OH a teda
zmien v pravidlách bolo neúrekom.
V roku 2015 sme sa zúčastnili zahraničných turnajov ako: Omega open , Cobra
cup,M2, Fox cup , Karlovac open, Maribor open, Triesta open, Duna cup, okrem toho
aj G1 turnajov: Moldava open, Croatia open, Austria open. Okrem týchto turnajov
sme zastrešovali ako rozhodcovia aj domáce turnaje, ktoré už dávno majú štatút
stredne veľkých turnajov so zahraničnou účasťou. Medzi tieto patria : Cassovia open,
Bratislava open, Ilyo cup. Tu by som rád podotkol, že sa nám rozrástla skupina
mladých rozhodcov ktorý sa zapojili aktívne do diania. Keďže školenia rozhodcov sú
potrebné, pristúpil som v roku 2015, k možnosti školiť v mestách, kde sa prejavil
väčší záujem o školenie. V roku 2015 bolo školenie v Košiciach, v Trenčíne a Snine.
Veľmi ma potešilo, že na školenia prišli aj cvičenci ktorý ešte nemôžu rozhodovať
kvôli nedostačujúcemu veku alebo technickému stupňu. Je vidieť, že nám rastie nová
generácia rozhodcov. Ja som sa zúčastnil opakovacieho školenia medzinárodných
rozhodcov na Čiernej hore. Nové poznatky som hneď preniesol na našom školení.
Nemali by sme zabudnúť na poomsea, čo je našou slabšou stránkou. Darí sa
nám držať krok s aktuálnymi pravidlami, hlavne aj našim cvičencom ktorý chodia na
zahraničné turnaje Kristíne Kokoškovej a Gabrielovi Hiczérovi. Tento problém sme
preberali na VV už neraz a došli sme j názoru, že v dohľadnej dobe pošleme na
školenie medzinárodných rozhodcov poomsea jedného nášho rozhodcu.
Na záver by som chcel poďakovať, všetkým trénerom , ktorý pomohli svojou
prácou k záujmu svojich cvičencov o prácu rozhodcov snáď spomeniem Tomáša
Potockého a Janku Ilašenkovú. Osobitne by som spomenul Petra Kojnoka, ktorý sa
už druhý rok účastní školení aj keď mu ešte chýba technický stupeň k rozhodovaniu.
Poďakoval, by som sa aj reprezentácii ako takej a trénerom Máriovi Švecovi a
Pavlovi Ižarikovi lebo bez ich pomoci by sme sa nemohli fyzicky zúčastňovať
zahraničných turnajov.
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