
                      

                                     

 

  

Vás pozýva na 

                                Školenie rozhodcov lukostreľby I.  II. a III kvalifikačného stupňa 

Termín konania: 15.10.2022   9:00 hod. 

Miesto konania: DIXON RESORT, Švermova 32, Banská Bystrica 

 

Podmienky pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie 

  

1. Podmienky pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie  I. stupňa : 

a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 16 rokov, ukončené aspoň základné vzdelanie  

b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby II. alebo vyššieho stupňa. 

c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe. Rozsah a obsah výučby 

pripraví rozhodcovská komisia. 

 d. Ukončenie výučby: absolvovanie školenia v plnom rozsahu, písomná skúška, pre získanie kvalifikácie 

je potrebné na skúške dosiahnuť 60% úspešnosť. 

 

2. Podmienky pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie  II. stupňa : 

a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 18 rokov, ukončené aspoň základné alebo nižšie 

stredné vzdelanie, aktívna činnosť rozhodcu I. stupňa minimálne 1 rok a absolvovanie minimálne 7 

súťaží od získania 1. kvalifikačného stupňa. 

b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby III. stupňa. 

 c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe. Obsluha elektronických 

hodín. Legislatíva v športe.  

d. Ukončenie výučby: Písomná skúška, pre získanie kvalifikácie je potrebné na skúške dosiahnuť 80% 

úspešnosť. 



3. Podmienky pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie  III. stupňa 

 a. Vstupné predpoklady: dosiahnutie veku aspoň 18 rokov, ukončené aspoň stredné odborné alebo 

úplné stredné vzdelanie, aspoň 2 roky prax ako rozhodca II. stupňa a od získania II. stupňa absolvovanie 

aspoň 10 súťaží (z toho aspoň 5 vo funkcii hlavného rozhodcu na klubovej súťaži),   

b. Forma výučby: seminár vedený rozhodcom lukostreľby III. stupňa s aspoň dvojročnou praxou alebo 

medzinárodným rozhodcom.  

c. Obsah výučby: Pravidlá súťaží v terčovej, halovej, terénnej a 3D lukostreľbe a činnosť rozhodcu. 

Psychologické a etické aspekty činnosti rozhodcu. Legislatíva v športe.  

d. Ukončenie výučby: písomná skúška, pre získanie kvalifikácie je potrebné na skúške dosiahnuť 80% 

úspešnosť. 

e. Rozhodcovia, ktorí získajú na školení III. kvalifikačný stupeň, sú zároveň povinní  absolvovať WA 

judge online cours, ktorý uhradí v plnej výške SLZ. Súvisiaci link a kód kurzu budú zaslané 

rozhodcom emailom. Po ich obdržaní    absolvujú kurz samostatne, v ktoromkoľvek čase, avšak 

najneskôr do 31.12.2022. 

 

4. Rozhodcovia III. kvalifikačného stupňa  

- sú do 12.10.2022  povinní spracovať a zaslať na emailovú adresu 

komisia_rozhodcov@archerysvk.sk vypracované 2 prípadové štúdie z  World Archery "Judge 

Newsletter", alebo z vlastnej praxe, tiež pripraviť podľa vopred pridelenej témy prezentáciu v časovom 

rozmedzí 10-15 minút a túto odprezentovať na  školení rozhodcov. Téma sa pridelí rozhodcovi III. 

stupňa bezprostredne po  obdržaní jeho prihlášky.  Rozhodcovia III. stupňa sú zároveň povinní  

absolvovať WA judge online cours, ktorý uhradí v plnej výške SLZ. Súvisiaci link a kód kurzu budú 

zaslané rozhodcom emailom. Po ich obdržaní    absolvujú  kurz samostatne, v ktoromkoľvek čase, avšak 

najneskôr do 31.12.2022. 

Všeobecné podmienky registrácie: 

- včasné zaslanie záväznej prihlášky  

- dokladu o bezúhonnosti ( neplatí pre účastníkov, ktorý už tento doklad na SLZ v minulosti zaslali)  

na email: isilonova@archerysvk.sk 

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, klubovú 

príslušnosť, registračné číslo SLZ, emailovú adresu a telefónne číslo.  

Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 5.10.2022 

Dôležité informácie: 

- školenie je prístupné výlučne  platným členom SLZ 

- pre rozhodcov, ktorí nemajú záujem zvýšiť si kvalifikačný stupeň, ale  svoj získaný si  udržať, je tento 

rozhodcovský seminár povinný.  

- program školenia bude zverejnený na webe www.slz.sk pred začiatkom školenia a bude zaslaný 

elektronicky prihláseným účastníkom na nimi uvedený email.  
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