
     

                         Slovenská jazdecká federácia – stredoslovenská  oblasť  
 

                                                     Zápisnica 
                       zo zasadania rozhodcov Stredoslovenskej oblasti SJF 
 
      Dňa 10.9.2011 sa uskutočnilo v Kováčovciach pracovné zasadanie rozhodcov Stredoslovenskej 
     oblasti za prítomnosti rozhodcov uvedených na prezenčnej listine ktorá je súčasťou tejto  
     zápisnice. 
    Predseda komisie rozhodcov SSO J.Paulovič na zasadaní privítal zúčastnených ,navrhol program  
    zasadania a zapisovaním bol poverený L.Paučo. 
  Program zasadania: 
     1, Oboznámenie s  návrhom vzdelávania rozhodcov SJF. 
     2, Práca s technickým vybavením. 
     3, Pravidlá SJF. 
     4, Diskusia – pripomienky. 
  1,   J.Paulovič oboznámil zúčastnených o zasadaní rozhodcovskej komisie konanej dňa 3.9.2011 
        v Pezinku a odovzdal všetkým zúčastneným návrh na nové zatriedenie rozhodcov SJF podľa  
        nového vzdelávacieho systému odborníkov v športe,,JVS.  
  2,   Práca s technickým vybavením – časomiera a sveteľná tabuľa, práca s PC a s programom na  
        spracovanie výsledkov si vyžaduje v budúcnosti odbornosť od väčšieho počtu rozhodcov zo  
        Stredoslovenskej oblasti. 
   3,  Pravidlá SJF: prejednané články pravidiel čl.262 Súťaže sily a zručnosti a štart juniorov v  
        
        čl.204  Parkúr a jeho meranie.  204.3. zmena stanoveného času po 3 jazdcovi hlavne v                                                                                                      
                                                                     rozoskakovaní.    
   4, Diskusia a pripomienky:  
   ad.1, K návrhu na nové zatriedenie rozhodcov boli vznesené pripomienky: 
        a, v článku 4. 2. Garant kandidáta zrušiť stupeň národný alebo oblastný a nahradiť novým  
            zatriedením – rozhodca I, II, alebo III stupňa. 
       b, v profile rozhodca jednotlivých stupňov bližšie špecifikovať  právomoci rozhodcu 
           jednotlivých stupňov podľa triedy. 
        c,za účelom prípravy a pravidelného preškoľovania rozhodcov zabezpečiť nové všeobecné  
            a skokové pravidlá . 
        d, pravidelné preškolenie rozhodcov zabezpečiť v príslušných oblastiach. 
   ad.2,  Práca s technickým vybavením: 
        a, Zaškoliť rozhodcov Stredoslovenskej oblasti s prevádzkou a obsluhou časomiery . 
            Poverený Alexander Bagdal : termín :-do konca roka základné školenie 
            -  v priebehu  pretekov praktické školenie                            
         b, Práca s PC a s programom na spracovanie výsledkov: 
             Požiadavka rozhodcov SSO je aby bol program na spracovanie výsledkov kompaktibilný 
             so všetkými operačnými systémami PC.   
   
   Na záver zasadania sa predseda rozhodcovskej komisie poďakoval zúčastneným za účasť 
   a zasadanie ukončil.  
  
    Zapísal L.Paučo.                                                          V Kováčovciach10.9.2011 
                                                                                                    Paulovič jozef 


