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Rozhodcovská	  komisia	  SA	  TKD	  WTF	  
	  

	  
Článok	  I.	  

Všeobecné	  ustanovenia	  
	  
1.1.	   Rozhodcovskú	   komisiu	   (ďalej	   len	   RK)	   tvoria	   3	   členovia.	   Predseda,	  zástupca	   pre	   zápas	   a	  zástupca	   pre	  
poomsae.	  
1.2.	  Predseda	  RK	  je	  volený	  VZ	  SATKD.	  	  
1.3.	  Predseda	  RK	  sa	  volí	  na	  štvorročné	  obdobie,	  je	  riadnym	  členom	  VV	  SA	  TKD.	  
1.4.	  Rozhodcovskú	  komisiu	  ,	  volia	  spomedzi	  seba	  rozhodcovia	  na	  svojom	  zasadnutí.	  Člen	  komisie	  musí	  mať:	  

•   min.	  18	  rokov	  
•   min.	  Licenciu	  B	  

1.5.	  O	  určení	  komisie	  spracuje	  predseda	  záznam	  a	  do	  7	  dní	  ho	  odošle	  na	  sekretariát	  SA	  TKD.	  
1.6.	  Členstvo	  v	  komisii	   je	  dobrovoľné	  a	   jej	   zloženie	  sa	  môže	  v	  priebehu	  roka	  meniť	  v	  závislosti	  na	   rozhodnutí	  
predsedu	  a	  úlohách	  ktoré	  má	  komisia	  splniť.	  
1.7.	  Členstvo	  v	  RK	  zaniká:	  

•   uplynutím	  funkčného	  obdobia,	  
•   odstúpením	  z	  vlastnej	  vôle,	  
•   odvolaním	  VZ,	  
•   úmrtím.	  

1.8.	   V	   prípade,	   že	   predseda	   nie	   je	   schopný	   ďalej	   vykonávať	   svoju	   funkciu	   (zdravotné	   dôvody,	   dlhodobá	  
neprítomnosť	  a	  pod.),	  alebo	  ak	  niektorý	  z	  členov	  rozhodcovského	  zboru	  podá	  návrh	  na	  odvolanie	  predsedu	  RK,	  
zasadne	  VV	  a	  rozhodne	  o:	  

•   odôvodnenosti	  návrhu	  (ak	  ide	  o	  návrh	  na	  odvolanie	  predsedu	  RK).	  	  
V	  prípade	  ak	  VV	  uzná	  opodstatnenosť	  návrhu	  rozhodne	  ďalej	  o:	  

•   zástupcovi,	   ktorý	   bude	   vykonávať	   funkciu	   predsedu	   RK	   pokiaľ	   je	   v	   blízkej	   dobe	   (max.3	   mesiace)	  
plánované	  riadne	  VZ	  	  

•   termíne	  mimoriadneho	  VZ	  kde	  jeden	  z	  bodov	  programu	  bude	  voľba	  predsedu	  RK. 
 

Článok	  II.	  
Práva	  a	  povinnosti	  členov	  RK	  

	  
2.1.	  Predseda	  RK	  vedie	  evidenciu	  rozhodcov	  pre	  športový	  zápas	  aj	  poomse	  spolu	  s	  vedením	  záznamov	  o	  ich	  
priestupkoch.	  Za	  správnosť	  a	  úplnosť	  evidencie	  sa	  zodpovedá	  VV.	  
2.2.	  Predseda	  určuje	  hlavných	  rozhodcov	  zápasisk,	  stredových	  rozhodcov,	  bodových	  rozhodcov	  a	  technikov	  na	  
všetkých	  domácich	  súťažiach	  pre	  športový	  zápas	  aj	  poomsae.	  	  V	  súčinnosti	  	  s	  členmi	  	  RK	  nominuje	  rozhodcov	  na	  
zahraničné	  turnaje.	  
2.3.	  RK	  je	  povinná	  organizovať	  školenia	  a	  semináre	  ukončené	  platnými	  skúškami	  rozhodcu	  a	  podľa	  
dosiahnutých	  výsledkov	  a	  určených	  kritérií	  zaraďovať	  rozhodcov	  do	  jednotlivých	  rozhodcovských	  tried.	  
2.4.	  RK	  zodpovedá	  za	  správny	  výklad	  súťažných	  pravidiel	  WTF	  a	  ich	  aplikáciu	  v	  praxi.	  
2.5.	  RK	  nominuje	  a	  VV	  schvaľuje	  rozhodcu	  na	  medzinárodné	  turnaje	  a	  skúšky	  medzinárodných	  rozhodcov	  WTF.	  
2.6.	  RK	  rieši	  sťažnosti	  týkajúce	  sa	  práce	  rozhodcov,	  spolupracuje	  s	  arbitrážnou	  komisiou	  a	  svoje	  návrhy	  na	  
vyvodenie	  dôsledkov	  pri	  nesprávnej	  činnosti	  rozhodcu	  predkladá	  VV	  v	  zmysle	  disciplinárneho	  poriadku	  (	  ďalej	  
len	  DP	  ).	  

•   nesprávnou	  činnosťou	  sa	  rozumie	  konanie	  rozhodcu	  v	  rozpore	  s	  platnými	  súťažnými	  pravidlami	  WTF	  a	  
etikou.	  

2.7.	  O	  výsledku	  disciplinárneho	  konania	  voči	  rozhodcovi	  VV	  spracuje	  zápis	  a	  predloží	  ho	  RK.	  
2.8.	  Práca	  rozhodcov	  na	  turnaji	  	  v	  SR,	  začína	  časom	  váženia	  resp.	  prípravou	  	  bodovacích	  zariadení	  a	  končí	  po	  
skončení	  posledného	  zápasu	  turnaja	  a	  	  zložení	  bodovacích	  zariadení.	  Odmena	  rozhodcom	  bude	  poskytnutá	  až	  
po	  pokyne	  hlavného	  rozhodcu.	  
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Článok	  III.	  
Rozhodcovské	  triedy	  	  

	  
3.1.	   Rozhodcom	   sú	   jednotlivé	   rozhodcovské	   triedy	   (	   športový	   zápas	   aj	   poomsae),	   udelené	   členmi	   RK,	   každý	  
rozhodca	  má	  preukaz	  rozhodcu	  kde	  sa	  mu	  zapisujú	  školenia	  a	  turnaje	  na	  ktorých	  sa	  zúčastnil,	  za	  evidenciu	   je	  
zodpovedný	  predseda	  RK,	  
3.2.	  Triedy	  pre	  športový	  zápas	  sú	  udeľované	  podľa	  nasledovných	  kritérií:	  
Trieda	  A:	  	  
•	   2.	  DAN	  
•	   vek	  minimálne	  20	  rokov	  
•	   1	  rok	  praxe	  s	  triedou	  B	  
•	   úspešné	  zloženie	  skúšky	  (teoretickej	  i	  praktickej	  časti)	  
•	   aktívna	  účasť	  na	  domácich	  aj	  zahraničných	  súťažiach	  
•	   základná	  znalosť	  anglického	  jazyka	  
Rozhodca	   triedy	   A,	   je	   nominovaný	   na	   domáce	   aj	   zahraničné	   turnaje	   ako	   stredový	   aj	   bodový	   rozhodca.	   Na	  
turnajoch	   usporiadaných	   na	   Slovensku,	   môže	   byť	   rozhodca	   triedy	   A	   nominovaný	   ako	   hlavný	   rozhodca	  
zápasiska.	  	  
Trieda	  B:	  	  
•	   1.	  DAN	  
•	   vek	  minimálne	  18	  rokov	  
•	   jeden	  rok	  praxe	  s	  triedou	  C	  
•	   úspešné	  zloženie	  skúšky	  (	  teoretickej	  i	  praktickej	  časti	  )	  
•	   aktívna	  účasť	  na	  domácich	  súťažiach.	  	  
Rozhodca	  triedy	  B	  ,	  je	  nominovaný	  na	  domácich	  turnajoch	  ako	  stredový	  	  aj	  bodový	  rozhodca	  
Trieda	  C:	  	  
•	   2.	  KEUP	  
•	   vek	  minimálne	  18	  rokov	  
•	   úspešné	  zloženie	  skúšky	  (	  teoretickej	  i	  praktickej	  časti	  )	  
•	   aktívna	  účasť	  na	  súťažiach,	  len	  ako	  bodový	  rozhodca	  
Rozhodca	  triedy	  C	  ,	  je	  nominovaný	  na	  domácich	  turnajoch	  len	  ako	  bodový	  rozhodca	  
Hlavný	  Technik:	  

•   vek	  minimálne	  18	  rokov	  	  
•   dobrá	  znalosť	  práce	  s	  bodovacími	  zariadeniami	  

Technik	  :	  	  
•   vek	  minimálne	  16	  rokov	  	  
•   dobrá	  znalosť	  práce	  s	  bodovacími	  zariadeniami	  

3.3. Aktívnou účasťou na súťažiach sa rozumie účasť na polovici domácich súťaží. Výnimky sú povolené len v 
ospravedlnených prípadoch a o ponechaní licencie triedy rozhoduje rozhodcovská komisia. 
3.4.Rozhodcom na poomsae, je pridelená rozhodcovská trieda udelená podľa nasledovných kritérií: 
Trieda PS:  

•   1. DAN 
•   vek minimálne 18 rokov 
•   úspešné zloženie skúšky ( teoretickej i praktickej časti ) 

Rozhodca triedy PA, je nominovaný na domáce aj zahraničné turnaje. 
3.5.	  Rozhodcovi	  rozhodcovská	  trieda	  ostáva	  aj	  keď	  nie	  je	  momentálne	  členom	  SA	  TKD.	  
	  

Článok	  IV.	  
Rozhodcovské	  licencie	  

	  
4.1.	  Každý	  rozhodca	  získava	  rozhodcovskú	  licenciu.	  
4.2.	  Rozhodcovská	  licencia	  platí	  1	  rok.	  Za	  licenciu	  sa	  platí	  poplatok,	  ktorý	  je	  uvedený	  v	  smernici	  č.1	  SATKD	  WTF.	  
4.3.Rozhodca	  môže	  licenciu	  stratiť:	  

•   ak	  sa	  nezúčastní	  ani	  raz	  na	  súťaži	  v	  kalendárnom	  roku,	  
•   ak	  sa	  ani	  raz	  v	  kalendárnom	  roku	  nezúčastní	  opakovacieho	  školenia,	  
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•   ak	  neuhradí	  poplatok	  za	  licenciu,	  	  
•   alebo	  hrubým	  spôsobom	  poruší	  rozhodcovskú	  etiku.	  

4.4.	  Odobratím	  licencie	  na	  určitý	  čas,	  rozhodca	  nestráca	  rozhodcovskú	  triedu,	  len	  po	  dobu	  odobratia	  licencie	  
nesmie	  vykonávať	  funkciu	  rozhodcu.	  
	  

Článok	  V.	  
Termíny	  kurzov	  

	  
5.1.	  Kurzy	  sa	  organizujú	  minimálne	  2x	  ročne.	  
5.2.	  Každý	  člen	  RK	  má	  právo	  navrhnúť	  mimoriadne	  konanie	  kurzu	  v	  prípade	  ak	  došlo	  k	  zmene	  pravidiel	  alebo	  
iným	  závažným	  zmenám,	  ktoré	  majú	  vplyv	  na	  činnosť	  rozhodcov.	  
5.3.	  O	  vykonaní	  mimoriadneho	  kurzu	  rozhodne	  predseda	  RK	  a	  zároveň	  stanoví	  dátum	  a	  čas	  vykonania	  kurzu.	  	  
5.4.	  O	  termíne	  oboznámi	  predseda	  RK	  všetkých	  rozhodcov	  (písomne,	  e-‐mailom,)	  minimálne	  14	  dní	  pred	  
vykonaním	  kurzu.	  Svoju	  účasť	  (poprípade	  neúčasť)	  ohlásia	  rozhodcovia	  predsedovi	  RK	  do	  2	  dní	  pred	  vykonaním	  
kurzu.	  
5.5.	  	  Kurzy	  sú	  rozdelené	  na:	  

•   jarný	  -‐	  nový	  kurz	  so	  skúškami	  a	  opakovací	  kurz	  bez	  skúšok	  (marec,	  apríl).	  Osobitne	  kurz	  pre	  východné	  
Slovensko	  a	  pre	  stredné	  a	  západné	  Slovensko	  

•   jesenný	  -‐	  nový	  aj	  opakovací	  kurz	  so	  skúškami	  (október	  –	  november).	  Osobitne	  kurz	  pre	  východné	  
Slovensko	  a	  pre	  stredné	  a	  západné	  Slovensko	  

5.6.  Podľa	  možnosti	  budú	  rozhodcovské	  kurzy	  spoločne	  pre	  športový	  zápas	  a	  poomsae,	  v	  prípade	   
nepredvídateľných okolnosti, môžu byť kurzy aj osobitne pre športový zápas aj poomsae  .	  
5.5.	  Kurzy	  sú	  bezplatné.	  Prenájom	  za	  priestory	  pre	  vykonanie	  kurzu	  hradí	  SA	  TKD	  z	  rozpočtu	  RK.	   
 

Článok	  VI.	  
Sankcie	  

	  
6.1	  Rozhodca	  je	  sankcionovaný	  odobratím	  licencie	  v	  týchto	  prípadoch	  (	  v	  zmysle	  DP	  ):	  

•   ak	  hrubo	  poruší	  pravidlá	  rozhodovania	  TKD	  WTF,	  
•   ak	  zneužíva	  postavenie	  rozhodcu,	  
•   ak	  sa	  v	  kalendárnom	  roku	  ani	  raz	  nezúčastnil	  kurzu	  a	  turnaja,	  
•   ak	  stratil	  členstvo	  v	  SA	  TKD,	  

6.2	  O	  odobratí	  licencie	  rozhoduje	  RK,	  v	  prípade	  ak	  ide	  o	  predsedu	  RK	  rozhoduje	  o	  tom	  VV	  SA	  TKD.	  
6.3	  O	  odobratí	  licencie	  sa	  spracuje	  zápis,	  ktorý	  musí	  byť	  predložený	  VV.	  Za	  zápis	  zodpovedá	  predseda	  RK.	  Ak	  ide	  
o	  odobratie	  licencie	  predsedovi	  RK,	  zápis	  spracováva	  zapisovateľ	  VV.	  
	  

Článok	  VII.	  
Odmeňovanie	  a	  preplácanie	  nákladov 

 

7.1.	  Každý	  rozhodca	  bez	  ohľadu	  na	  rozhodcovskú	  triedu	  má	  nárok	  na	  preplatenie	  cestovných	  nákladov	  a	  
nákladu	  na	  ubytovanie	  	  spojených	  s	  účasťou	  na	  domácich	  a	  zahraničných	  turnajoch	  na	  ktoré	  bol	  nominovaný	  
podľa	  smernice	  č.1.	  SATKD	  WTF.	  
7.2. Pokiaľ	  RK	  nominuje	  a	  VV	  schváli	  účasť	  rozhodcu	  na	  medzinárodnom	  turnaji,	  rozhodcovi	  vzniká	  nárok	  na	  
preplatenie	  cestovných	  	  nákladov	  a	  nákladov	  spojených	  s	  ubytovaním	  ak	  to	  nehradí	  organizátor	  turnaja.	  Na	  
turnaje	  kategórie	  G	  turnaje,	  MS,	  ME,	  kvalifikáciu	  na	  OH	  má	  rozhodca	  nárok	  na	  jedno	  miesto	  v	  aute	  kde	  ide	  
reprezentácia.	  	  	  
7.3.	  Rozhodca	  ktorý	  ide	  na	  zahraničný	  	  turnaj	  bez	  súhlasu	  RK,	  nemá	  nárok	  na	  preplatenie	  cestovných	  nákladov.	  
7.4.	  Diéty	  	  rozhodcovi	  na	  zahraničnom	  turnaji	  	  prináležia	  len	  na	  dni	  v	  ktorých	  cestuje	  na	  turnaj	  a	  späť	  .	  O	  
preplatení	  diét	  bude	  rozhodovať	  RK	  aj	  na	  základe	  finančnej	  situácie	  v	  schválenom	  rozpočte	  RK	  .	  
7.5.	  	  Ak	  sa	  má	  rozhodca	  zúčastniť	  medzinárodného	  seminára,	  musí	  mu	  byť	  oznámená	  výška	  jeho	  podielu	  na	  
financovaní	  takejto	  akcie.	  O	  tejto	  výške	  rozhoduje	  VV.	  Rozhodca	  musí	  byť	  o	  rozhodnutí	  VV	  informovaný	  
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minimálne	  14	  dní	  pred	  konaním	  seminára.	  Účasť	  na	  seminároch	  a	  skúškach	  je	  dobrovoľná.	  
7.6.	  	  Okrem	  preplatenia	  cestovného	  majú	  rozhodcovia	  zúčastnení	  na	  súťaži	  nárok	  na	  odmenu	  vo	  výške	  
schválenej	  v	  ekonomickej	  smernici	  č.1.,	  resp.	  ak	  sú	  dobrovoľníci	  majú	  nárok	  na	  náhradu	  za	  stratený	  čas. 

	  
Článok	  VIII.	  

Oblečenie	  rozhodcov	  
	  
8.1	  Každý	  rozhodca,	  ktorý	  sa	  zúčastní	  turnaja	  organizovaného	  SA	  TKD	  WTF,	  musí	  mať	  predpísané	  oblečenie:	  

•   čierne	  sako,	  
•   sivé	  nohavice,	  
•   bielu	  košeľu,	  
•   jednofarebnú	  kravatu	  tmavej	  farby.	  

8.2	  V	  prípade	  nedodržania	  predpísaného	  oblečenie	  mu	  nemusí	  byť	  umožnené	  rozhodovať	  na	  danej	  súťaži.	  
8.3	  V	  prípade	  opakovaného	  porušenia	  mu	  môže	  byť	  pozastavená	  činnosť	  do	  doby	  nápravy.	  
8.4. Oblečenie medzinárodného rozhodcu podlieha pravidlám WTF, ETU. 

Článok	  IX.	  
Nominácia	  na	  turnaje	  

	  
9.1.	  Za	  nomináciu	  rozhodcov	  na	  turnaje	  zodpovedá	  predseda	  RK.	  
9.2.	  Nominovať	  rozhodcov	  musí	  min.	  1	  týždeň	  pred	  domácim	  turnajom	  a	  3	  týždne	  pred	  zahraničným	  turnajom	  
a	  to	  písomne,	  prípadne	  e-‐mailom	  na	  oficiálnu	  mailovú	  adresu	  SATKD	  WTF.	  
9.3.	  Predseda	  	  RK	  vyberie	  na	  základe	  prihlásených	  sa	  rozhodcov,	  najkvalitnejších	  rozhodcov	  s	  najvyššou	  
rozhodcovskou	  triedou	  tak	  aby:	  

•   mal	  zastúpenie	  každý	  prihlásený	  klub	  
•   prednosť	  majú	  stredový	  rozhodcovia	  
•   prednosť	  má	  ten	  kto	  sa	  skôr	  prihlási	  
•   až	  nakoniec	  sa	  vyberajú	  bodový	  rozhodcovia	  

9.4.	  Organizátor	  musí	  zabezpečiť	  dodržanie	  nasledovných	  pravidiel:	  
•   každý	  klub	  má	  nárok	  nominovať	  svojho	  rozhodcu	  
•   minimálny	  počet	  rozhodcov	  na	  jednom	  zápasisku	  –	  4	  rozhodcovia	  zápas,	  5	  rozhodcovia	  poomsae	  
•   na	  každom	  zápasisku	  musí	  byť	  jeden	  technik	  obsluhy	  bodovacieho	  zariadenia	  a	  jeden	  zapisovateľ	  	  
•   hl.	  rozhodca	  pri	  počte	  zápasísk	  3	  a	  viac,	  nebude	  pracovať	  ako	  rozhodca	  na	  zápasisku	  ale	  pracuje	  ako	  

koordinátor	  
•   hlavného	  technika	  nominuje	  SATKD	  WTF	  

	  
Článok	  X.	  

Záverečné	  ustanovenia	  
	  
10.1.	  	  Z	  každého	  zasadnutia	  RK,	  skúšok,	  školení	  a	  seminárov	  rozhodcov	  sa	  spracováva	  zápisnica	  ktorej	  obsahom	  
je:	  

•   program	  zasadnutia	  RK,	  skúšok,	  školení	  a	  pod.,	  
•   evidencia	  zúčastnených,	  
•   schválené	  úlohy,	  
•   menný	  zoznam	  skúšajúcich,	  skúšaných	  a	  výsledky	  skúšok,	  
•   zmeny	  v	  členstve	  alebo	  zmeny	  pravidiel.	  

10.2.	  Zápisnicu	  RK	  vyhotovuje	  a	  za	  jej	  úplnosť	  zodpovedá	  predseda	  RK.	  
10.3.	  RK	  je	  povinná	  zaslať	  zápisnicu	  do	  7	  dní	  od	  ukončenia	  zasadnutia	  alebo	  vykonania	  skúšok	  a	  pod.	  na	  
sekretariát	  SA	  TKD.	  
10.4.	  Táto	  smernica	  platí	  od	  12.6.2016	  
 


