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1) Činnosť rozhodcov v rámci Slovenskej Taekwon-do Aliancie (ďalej len STA) kompletne
zastrešuje oddelenie rozhodcov STA.
2) Ciele oddelenia rozhodcov STA sú:






zabezpečovanie kvalifikovaných rozhodcov pre potreby STA ako aj pre potreby
Medzinárodnej Taekwon-do federácie (ďalej len ITF).
evidencia národných rozhodcov a príprava vzdelávacích akcií
podieľanie sa na návrhu súťažných pravidiel a organizáciu pre národné súťaže spolu
so súťažným oddelením STA
navrhuje zoznam schválenej výstroje pre národné súťaže
podieľa sa na registrácii účastníkov národných súťaží

3) STA rozlišuje tieto dva typy rozhodcov
 Medzinárodný rozhodca
 Národný rozhodca
4) Pravidlá pre vykonávanie funkcie medzinárodného rozhodcu sa riadia všeobecnými
pravidlami ITF, ktorá definuje minimálne požiadavky na uchádzača o funkciu
medzinárodného rozhodcu pre triedy A a B nasledovne.
 Medzinárodný rozhodca triedy A
 Vek minimálne 25 rokov
 Zmysel pre férovosť a zodpovednosť
 Je držiteľom technického stupňa minimálne IV. DAN
 Úspešne absolvoval oficiálny medzinárodný rozhodcovský seminár ITF a je
držiteľom ITF certifikátu rozhodcovskej triedy A
 Má minimálne 3 roky praxe ako národný rozhodca a zároveň odporúčanie
národnej organizácie (STA)
 Pravidelne sa zúčastňuje na rozhodcovských seminároch organizovaných ITF
 Medzinárodný rozhodca triedy B
 Vek minimálne 18 rokov
 Zmysel pre férovosť a zodpovednosť
 Je držiteľom technického stupňa minimálne II. DAN
 Úspešne absolvoval oficiálny medzinárodný rozhodcovský seminár ITF a je
držiteľom ITF certifikátu rozhodcovskej triedy B
 Má odporúčanie národnej organizácie (STA)
 Pravidelne sa zúčastňuje na rozhodcovských seminároch organizovaných ITF
5) Pravidlá pre vykonávanie funkcie národného rozhodcu sú stanovené STA. Minimálne
požiadavky pre vykonávanie funkcie národného rozhodcu sú nasledovné.
 Národný rozhodca – rozhodca triedy C
 Vek minimálne 17 rokov
 Zmysel pre férovosť a zodpovednosť
 Je držiteľom technického stupňa minimálne 3. Kup
 Úspešne absolvoval národný rozhodcovský seminár a overenie svojej
kvalifikácie riadnou skúškou, pričom skúška nesmie byť vykonaná neskôr
ako 3 mesiace od posledného absolvovaného seminára.
 Odporúčanie materského klubu

6) Platnosť licencie národného rozhodcu sú 2 roky od dátumu nadobudnutia licencie. Za dátum
nadobudnutia licencie sa považuje dátum vykonania záverečnej skúšky. Po uplynutí
platnosti licencie je potrebné opäť absolvovať buď národný rozhodcovský seminár alebo
riadne preskúšanie.
7) Predpísané oblečenie pre národného rozhodcu triedy C pozostáva z:







Tmavomodré sako
Biela košeľa s dlhými alebo krátkymi rukávmi
Tmavomodré nohavice
Tmavomodrá kravata
Krátke biele ponožky
Biele športové topánky

