Správa zo seminára – výklad nových pravidiel AIBA
Dňa 24.2.2018 sa uskutočnil seminár rozhodcov za účelom výkladu
nových pravidiel AIBA, ktorý Vám bol avizovaný v dostatočnom časovom
predstihu. Žiaľ predstavy KR boli optimistickejšie ako bola realita. Seminár
otvoril predseda KR Peter Jachman, odprezentoval postrehy a nedostatky ktoré
vznikali z prvej a druhej SLB. Potom predal slovo koordinátorovi.
Z 57 evidovaných rozhodcov je 11 pasívnych, čiže z 43 rozhodcov sa
zúčastnilo a mali záujem sa doškoliť iba 22. Preto sa KR rozhodla
nenasadzovať rozhodcov ktorý nemajú patričné preškolenie dovtedy, pokiaľ
toto školenie neabsolvujú. Posledný termín je 5.5. 2018 v Bratislave. Poprosím
zaujemcov aby mi bezpodmienečne nahlásili vopred svoju účasť, samozrejme
aj tí ospravedlnení.
Seminár – školenie sa začalo o 9:00 do 13:00 a prebehlo v priateľskej
atmosfére. Koordinátor rozhodcov JUDr. Radoslav Šimon svoju prednášku –
výklad nových pravidiel AIBA, predniesol na vysokej profesionálnej úrovni, za
čo mu v mene zúčastnených rozhodcov ďakujem. Je zarážajúce že kolegovia z
juhu, až 11-ti o toto školenie neprejavili záujem. Východná časť rozhodcov sa
zúčastnila na 90%. Svoje poznatky odprezentoval aj rozhodca AIBA pán
Martin Zajac, za čo mu patrí taktiež poďakovanie.
Pri kontrole rozhodcovských preukazov som zistil nedostatky, a to:
chýbajúce fotografie, nezapísané zápasy a hlavne u nových kolegov chýbajúce
údaje o zdravotnom stave. Preto Vás žiadam, aby si ste tieto veci dali do
poriadku. Po skončení seminára každý obdržal nomináciu na prvý polrok 2018,
avšak po prezentácii na školení sa musela prepracovať. Nové aktuálne
nasadenie zasielam v prílohe.
Opätovne Vás upozorňujem, že je povinnosťou rozhodcu SBF
nahlasovať účasť o rozhodovaní mimo SBF. Tak isto zasielanie správ zo
stretnutí aj z medzinárodných turnajov.
Nakoľko sa opakujú tieto priestupky a výhovorky typu "Ja som nevedel, že je to
povinnosť", neobstoja. Stanovy rozhodcov sú na stránke SBF a sú verejne
dostupné. Treba si ich aspoň raz prečítať. Okrem iného aj na školeniach sa toto
stále opakuje.
Ďalej Vás chcem informovať, že KR v spolupráci s koordinátorom
vypracováva smernicu na zvyšovanie triednosti tak, ako to bolo aj v predošlých
rokoch. Na záver ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili seminára a verím, že
odišli domov s novými a užitočnými poznatkami.
Boxu zdar.

Správu vypracoval a napísal
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V Komárne 26. 02. 2018

Peter Jachman
predseda KR
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