Koncept pre vstupné školenie - nábor nových rozhodcov.
Koncept je metodické doporučenie od Komisie Rozhodcov SFZ pre jednotlivé
Oblastné a Regionálne Komisie Rozhodcov v jednotlivých futbalových zväzoch na
Slovensku.
Tento metodický návod pre vstupné školenie rozhodcov (ako jednotne robiť Nábor
nových rozhodcov), najmä pre Komisie Rozhodcov v Oblastných futbalových
zväzoch, je dôležitý najmä preto, aby bola dodržaná jednotná úroveň náboru
a vzdelávania rozhodcov vo všetkých regiónoch a oblastiach na Slovensku.
Po skončení náboru je dôležité, aby každý oblastný zväz poskytol novým
rozhodcom osobu, ktorá bude na začiatku kariéry pomáhať rozhodcovi – tzv.
Mentor. Mentor je buď starší skúsenejší kolega, aktívny alebo bývalý rozhodca,
aktívny delegát zväzu. Jeho úlohou je radiť a usmerniť nového rozhodcu v oblasti
rozhodovania, pri príprave na stretnutie, taktiež po stretnutí poskytnúť novému
rozhodcovi rady , ktoré rozhodnutia boli správne a prečo, čo urobil nesprávne, v čom
by sa mal zlepšiť.
Týmto chceme zvýšiť pravdepodobnosť, že nový rozhodca nestratí záujem
o rozhodovanie hneď po prvom nasadení, pri prvom nevydarenom stretnutí, resp.
bude mu mať kto správne poradiť, usmerniť a vedieť správne a včas riešiť vzniknutý
problém.
Nábor
1.
2.
3.
4.

Reklama v médiách – tlačové , rádio, regionálna televízia
Cieľové skupiny : hráči alebo funkcionári v kluboch, hráči v školách,študenti ...
Vekové skupiny od 12 rokov vyššie
Informácie, pokyny o vstupných školeniach nových rozhodcov pri futbalových
stretnutiach
5. Informácie, pokyny o vstupných školeniach nových rozhodcov pri futbalových
turnajoch, prípravných stretnutiach
Predpoklady pre vstupné školenia.
1. Vstupné školenia v miestnostiach, zasadačkách futbalového zväzu, školách,
v miestnostiach futbalových klubov
2. Časový plán školenia – min. 16 hodín (2 x cez týždeň, cez víkend alebo jeden
krát v týždni počas niekoľkých týždňov)
3. Personálne obsadenie – 1 vedúci školiteľ, 1 až 2 asistenti
4. Školiace prostriedky – (tabuľa, projektor, notebook, video, literatúra – pravidlá
futbalu, normy, hárky papiera s otázkami ...)
5. Doporučujeme počet od 10 do 25 účastníkov
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Ciele školenia
1. Vysvetlenie všetkých futbalových pravidiel, základné znenie pravidiel
s výkladom a ich použitie v praxi
2. Vysvetlenie vzájomnej spolupráce rozhodcu, asistenta rozhodcu a
náhradného rozhodcu
3. Vysvetlenie oficiálnych náležitostí pri stretnutí (ako napr: zápis o stretnutí)
4. Spolupráca a komunikácia s delegátom stretnutia a s oficiálnymi
predstaviteľmi klubov
Skúška
1. 30 teoretických otázok
• 20 otázok s možnosťou výberu odpovedí (multiple choice)
• 10 otázok s písomnými odpoveďami
2. fyzická previerka všetkých účastníkov vstupného kurzu
• jednoduchý test fyzickej pripravenosti

Hlavné zásady pri uskutočnení školenia
Nižšie uvedený program a jeho priebeh môže byť počas doby školenia vymenený.
O poradí prednášaných futbalových pravidiel rozhoduje zodpovedný inštruktor,
poverený príslušnou komisiou rozhodcov daného futbalového zväzu.
Počas vzdelávania, najlepšie uprostred, odporučame urobiť test z už
odprednášaných pravidiel.
Je vhodné ak sa na prednášaní podieľajú viacerí lektori.
Účastníci kurzu v zásade nesmú na kurze chýbať, je povolené maximálne jeden krát
sa na kurze nezúčastniť z vážnych dôvodov.
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Hlavné bloky/moduly pri vzdelávaní rozhodcov:

časový plán

Obsah prednášky

Zásadné pokyny

1vyuč. hod. (VH)
(1 VH =45min.)

Téma : postavenie R vo futbale
Pravidlá futbalu (PF):
1 – Hracia plocha
2 - Lopta
PF 3: Počet hráčov
PF 4: Výstroj hráčov

Inštruktor prednáša a demonštruje,
kedy je lopta spôsobilá ku hre
Vybavenie a rozmery hracej plochy

1 VH
2 VH

PF 5 a 6: Rozhodca a Asistenti
rozhodcu, zápis o stretnutí

2 VH

1 VH

PF 7: Hrací čas
PF 8: Začiatok hry
PF 9: Lopta v hre a mimo hry
PF 15-17
PF 10: Dosiahnutie gólu

1VH

PF 11: Hráč mimo hry

2 VH

PF 12: Zakázaná hra
a nešportové správanie

1 VH
1 VH

Autotest - 30 otázok
PF 13 a opakovanie pravidla 12

2 VH

PF 14: Pokutový kop , kopy zo
značky pokutového kopu

1 VH

Osobnosť rozhodcu

Téma: Hra s číslami (čo znamená
počet 3,7, 11,1 ...)
Priebeh striedania, názorná ukážka
Téma: Činnosť R pred, počas a po
stretnutí
Vyplnenie zápisu o stretnutí
Povinnosti a práva R
Spolupráca a signály R a AR
Prednáška s ukážkou video/DVD
Správne vhadzovanie lopty
Téma: Kedy je lopta v hre a mimo
hry, dosiahnutie gólu
Názorné ukážky, grafika - tabuľa
Grafické príklady hráča v postavení
mimo hry a mimo hry, video/DVD
Príklady z praxe, vzťah k PF 10
Tema: Osobné tresty – teória, prax
Postup rozhodcu pri násilí a
nešportovom správaní na hracej
ploche, prevencia voči podobným
priestupkom a prejavom
Následná kontrola správnosti
Tema: Priamy a nepriamy voľný
kop, pokutový kop
Záväzné postupy pri ich vykonávaní,
miesto priestupku, ca. 15 zákl. otázok
Tema: Zakázaná hra v pok. území,
záv. postupy pri vykonávaní pok.
kopu, kontrolné otázky
Postup pri predlžovaní (zápas skončí
nerozhodne 1:1, čo teraz ? postup,
úlohy R, AR ... )
Koncentrácia, dôslednosť, schopnosť
predvídať – uplatňovanie výhody,
fyzický vzhľad a pripravenosť
,,Reč tela,, - spôsob komunikácie
a správanie sa na hracej ploche a
mimo nej, mimika, spôsob
signalizácie, práca s píšťalkou
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