Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Vnútorná smernica SJF č.7/2016
schválená Predsedníctvom SJF dňa
3.11.2016 a násl. v zmysle schválených zmien

Vzdelávanie športových odborníkov v SJF
(podmienky získania kvalifikačných stupňov)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Na základe §85 Zákona 440/2015 o športe, sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná
spôsobilosť. Podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob
vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného
športového odborníka upravujú predpisy
a) medzinárodnej športovej organizácie
b) národného športového zväzu
2. Odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu
športu národný športový zväz
3. SJF určuje touto smernicou nasledovné druhy športových odborníkov:
a) Rozhodca
b) Staviteľ parkúrov a tratí (skoky, všestrannosť, záprahy)
c) Rozhodca – veterinár (vytrvalostné jazdenie)
d) Rozhodca – Steward
e) Lonžér
f) Technický delegát pre vytrvalostné jazdenie

Článok 2
Vzdelávanie rozhodcov v SJF
1. Vzdelávanie v kategórii rozhodcov pozostáva z 3 stupňovej kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia
I.stupňa je najnižšia úroveň a kvalifikácia III.stupňa je najvyššia úroveň.
2. Vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečuje výhradne národný športový zväz (SJF), ktorý zároveň
vydáva účastníkom školenia doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie.
3. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou Zákona č. 440/2015 Z.z. sú platné pokiaľ ich
držiteľ absolvuje predpísané doškolenie. Po absolvovaní príslušného doškolenia SJF predĺži platnosť
rozhodcovskej licencie.
Kategorizácia rozhodcov SJF podľa kvalifikačných stupňov
1. Rozhodcom I. kvalifikačného stupňa (rozhodca asistent) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá má
vek minimálne 21 rokov, je graduovaná minimálne na stupni stredoškolského vzdelania, je členom SJF
minimálne 3 roky, absolvovala školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa, absolvovala predpísanú
prax a úspešne zložila záverečnú skúšku.
2. Rozhodcom II. kvalifikačného stupňa (rozhodca na oblastnej úrovni) v danej disciplíne sa stáva osoba,
ktorá od zapísania do zoznamu rozhodcov pôsobila pri jazdeckých súťažiach minimálne 1 rok,
absolvovala najmenej 5 súťaží evidovaných SJF vo funkcii rozhodcu I. kvalifikačného stupňa a
absolvovala školenie rozhodcov II. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila záverečnú skúšku.
3. Rozhodcom III. kvalifikačného stupňa (rozhodca na národnej úrovni) v danej disciplíne sa stáva osoba,
ktorá od zapísania do zoznamu rozhodcov pôsobila pri jazdeckých súťažiach aspoň 4 roky , absolvovala
najmenej 20 pretekov evidovaných SJF vo funkcii rozhodcu II. kvalifikačného stupňa (na oblastnej
úrovni) a absolvovala školenie rozhodcov III. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila záverečnú
skúšku.
4. Úspešný absolvent školenia rozhodcu v danej disciplíne, ktoré usporiada iná národná jazdecká
federácia v krajinách EÚ, môže požiadať SJF o udelenie kvalifikácie rozhodcu v SJF. K žiadosti predloží
kópie dokladov o úspešnom absolvovaní školenia vrátane programu školenia. V prípade zhody
programu školenia s obsahovou náplňou školenia príslušnej triedy v SJF, mu môže Predsedníctvo SJF
schváliť udelenie zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa.
Medzinárodný rozhodca
1. Medzinárodný rozhodca – vzdelávanie ja zabezpečované medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI.
2. Rozhodcovia III. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na národnej úrovni) k získaniu medzinárodnej
kvalifikácie musia splniť nasledovné podmienky:
a) písomne zaslať žiadosť na sekretariát SJF
b) mať ako špecializovaný rozhodca SJF prax minimálne 4 roky
c) ovládať slovom a písmom minimálne jeden úradný jazyk FEI (angličtina, francúzština)
d) vek minimálne 30 rokov
e) odporúčanie príslušnej komisie disciplíny SJF a následne Predsedníctva SJF
f) absolvovať medzinárodné školenie kandidátov medzinárodných rozhodcov (FEI zverejňuje
zoznam školení na www.horsesport.org)
g) uhradiť všetky náklady a poplatky kandidáta spojené s medzinárodným školením a získaním
kvalifikácie
h) zložiť úspešne záverečnú skúšku kandidáta medzinárodného rozhodcu a byť zaradený do

i)

zoznamu kandidátov FEI
po úspešnej minimálne 4 ročnej praxi sa môže kandidát prihlásiť na školenie FEI pre
medzinárodného rozhodcu
Ďalšie podmienky získania rozhodcovských kvalifikačných stupňov

1. Každý uchádzač , ktorý sa prihlási musí mať svojho garanta, ktorý mu po celý čas pred menovaním
pomáha s prípravou a garantuje SJF odborné znalosti a prípravu kandidáta. Garantom musí byť pre:
a) kandidáta na I. kvalifikačný stupeň rozhodca II. alebo III. kvalifikačného stupňa
b) kandidáta na II. kvalifikačný stupeň rozhodca III. kvalifikačného stupňa
c) kandidáta na III. kvalifikačný stupeň rozhodca III. kvalifikačného stupňa
2. Uchádzač môže absolvovať vzdelávanie, prax a skúšky pre viacej disciplín. Ich úspešným zložením získa
kvalifikáciu pre danú disciplínu/ny.
3. Vzdelávanie, prax a skúšky spravidla prebiehajú v nasledujúcich etapách:
- Úvodný test uchádzača (všeobecné pravidlá a pravidlá danej disciplíny)
- Prednášky pre rozhodcov podľa učebného plánu
- Prax - výcvik v praktickom rozhodovaní na pretekoch v danej disciplíne
- Písomná a ústna záverečná skúška
Školenie sa spravidla koná v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých
častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu (napr. počet uchádzačov) a ich
konanie sa môže preniesť aj do nasledujúceho roka.
5. Vstupný test bude uskutočnený na prvom seminári zo všeobecných pravidiel a pravidiel danej
disciplíny. Na tomto seminári bude uchádzač vyhodnotený s ohľadom na to, či má dostatočné znalosti
pre absolvovanie praxe. Pri nesplnení podmienok vstupného testu môže uchádzač opakovať test na
nasledujúcom (druhom) seminári. Pokiaľ opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, nemôže
pokračovať skôr, ako v nasledujúcom školení a to opäť vstupným testom.
6. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o
dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).
7. Predpísaná prax musí byť potvrdená hlavným rozhodcom/technickým delegátom pretekov. Doklad o
absolvovanej praxi predloží uchádzač na poslednom seminári (pred záverečnou skúškou).
8. Záverečná skúška sa uskutoční pred 3-člennou komisiou (v prípade potreby aj viac člennou),
menovanou Predsedníctvom SJF.
9. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky (zisk minimálne 70% z maximálneho možného počtu bodov)
umožňuje absolventovi zaradenie do zoznamu rozhodcov SJF a označenie kvalifikácie na licencii SJF s
uvedením špecializácie.
10. Pri neúspechu v záverečnej skúške môže uchádzač opakovať skúšku najskôr po 1 roku a najneskoršie
do 2 rokov. Ďalšie opakovanie skúšky nie je dovolené a takýto uchádzač musí absolvovať nové školenie
a prax.
11. Účastník školenia na prvom seminári uhradí účastnícky poplatok súvisiaci s pokrytím nákladov na
usporiadanie školenia (technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.) stanovený Predsedníctvom
SJF .
12. Výšku zápisného k záverečnej skúške stanoví Predsedníctvo SJF , hradí sa SJF a nevracia sa.
13. Absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov v príslušnej jazdeckej disciplíne SJF vydáva doklad o
odbornej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu ( osvedčenie), ktoré má neobmedzenú platnosť a
doklad umožňujúci vykonávať rozhodcovskú činnosť – rozhodcovskú licenciu, ktorú si držiteľ musí
pravidelne obnovovať.

Článok 3
Vzdelávanie staviteľov parkúrov a tratí (v skokoch, všestrannosti a záprahoch) v SJF
1. Uchádzač o kvalifikáciu staviteľa parkúrov a staviteľa tratí musí mať vek minimálne 21 rokov.
2. Každý uchádzač musí mať kvalifikáciu rozhodcu alebo trénera SJF a musí byť držiteľom licencie trénera
alebo rozhodcu SJF nepretržite minimálne 3 roky v disciplíne, v ktorej chce získať kvalifikáciu staviteľa
alebo musí byť členom SJF a musí/musel byť aktívnym pretekárom v danej disciplíne minimálne 3 roky
na úrovni minimálne stupňa L.
3. Každý uchádzač sa musí písomne prihlásiť a mať svojho garanta, ktorý mu po dobu pred záverečnými
skúškami pomáha s prípravou a garantuje odborné znalosti a prípravu. Garantom musí byť aktívny
národný staviteľ parkúrov / tratí SJF pre danú disciplínu alebo zahraničný staviteľ zo zoznamu FEI.
4. Uchádzač môže absolvovať prednášky, prax a záverečné skúšky pre stavbu parkúrov a tratí pre danú
disciplínu - skoky (S), všestranná spôsobilosť (C), záprahy (A). Úspešným zložením skúšok získa
kvalifikáciu pre danú disciplínu.
5. Prednášky, prax a záverečné skúšky sa uskutočňujú v nasledujúcich častiach:
- Úvodný test pre uchádzačov (všeobecné pravidlá, športové pravidlá danej disciplíny, pravidlá a
predpisy pre stavbu parkúrov a tratí danej disciplíny).
- Prednášky pre staviteľov parkúrov a tratí podľa učebného plánu.
- Prax za asistencie národného staviteľa:
skoky
minimálne 30 súťaží (z minimálne 10 pretekov)
všestrannosť minimálne 6 pretekov
záprahy
minimálne 6 pretekov
- Písomná, ústna a praktická záverečná skúška
Školenie sa spravidla koná v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých
častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu a ich konanie sa môže preniesť
aj do nasledujúceho roka.
6. V prípade rozšírenia kvalifikácie staviteľa o ďalšiu disciplínu, spoločnú všeobecnú a odbornú časť
školenia nie je potrebné opakovať.
7. Predpísaná prax (asistencia národnému staviteľovi) musí byť potvrdená hl. rozhodcom /technickým
delegátom pretekov. Doklad o absolvovanej praxi predloží uchádzač pred termínom záverečnej
skúšky.
8. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých na návrh príslušnej komisie menovite schváli
Predsedníctvo SJF. Záverečné skúšky vykonáva komisia, ktorú menuje Predsedníctvo SJF.
9. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o
dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).
10. Záverečná skúška sa uskutoční pred 3- člennou komisiou (v prípade potreby aj viac člennou),
menovanou Predsedníctvom SJF.
11. Pri nezložení záverečnej skúšky môže uchádzač túto opakovať najskôr po 1 roku, najneskoršie do 2
rokov. Ďalšie opakovanie je povolené po opätovnom absolvovaní školenia a praxi uchádzača.
12. Účastník školenia staviteľa parkúrov a tratí uhradí účastnícky poplatok, súvisiaci s pokrytím nákladov
na usporiadanie školenia (technické zabezpečenie, lektori a pod.), stanovený Predsedníctvom SJF.
13. Výšku zápisného k záverečnej skúške stanoví Predsedníctvo SJF, hradí sa SJF a nevracia sa.
14. Minimálny počet účastníkov školenia je 5, maximálny je 20.
15. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky (zisk minimálne 70% z maximálneho možného počtu bodov)
umožňuje absolventovi zaradenie do Zoznamu staviteľov parkúrov a tratí SJF a označenie kvalifikácie
na licencii SJF s uvedením špecifikácie "S" – skoky, "C" – všestrannosť, "A" – záprahy.

16. Úspešný absolvent školenia "staviteľ parkúrov a tratí" v danej disciplíne, ktoré usporiada iná národná
jazdecká federácia v krajinách EÚ, môže požiadať SJF o udelenie kvalifikácie "staviteľ parkúrov a tratí"
v SJF. K žiadosti predloží kópie dokladov o úspešnom absolvovaní školenia vrátane programu školenia.
V prípade zhody programu školenia s obsahovou náplňou školenia, mu po odporučení príslušnou
športovou komisiou SJF, môže Predsedníctvo SJF schváliť udelenie zodpovedajúcej kvalifikácie.
17. Úspešný absolvent je oprávnený stavať parkúry a trate do stupňa náročnosti L vrátane.
18. Národného staviteľa parkúrov a tratí pre dané disciplíny menuje, na návrh príslušnej športovej
komisie SJF, Predsedníctvo SJF. Predpokladom je prax minimálne 4 roky od zaradenia do Zoznamu
staviteľov parkúrov a tratí SJF v príslušnej disciplíne a absolvovanie vlastnej praxe - postavenie
najmenej 80 parkúrov na 20 skokových pretekoch, na 20 pretekoch vo všestrannosti alebo záprahoch,
evidovaných SJF alebo vo funkcii minimálne asistenta staviteľa parkúru alebo tratí, uvedeného v
rozpise pretekov na pretekoch uvedených v kalendári FEI. Túto prax doloží staviteľ potvrdením
hlavného rozhodcu (technického delegáta) pretekov a v prípade pretekov FEI aj doložením oficiálneho
rozpisu.
19. Doškoľovanie staviteľov zabezpečuje SJF v spolupráci s rozhodcovskou komisiou a príslušnými
športovými komisiami SJF podľa priloženého učebného plánu.
20. Staviteľ parkúru a tratí, ktorý počas 4 rokov od získania kvalifikácie na žiadnych pretekoch nerealizoval
stavbu parkúru (tratí) alebo nevykonával funkciu technického delegáta alebo rozhodcu alebo sa počas
2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) staviteľov parkúru (tratí), bude
vyradený zo Zoznamu aktívnych staviteľov parkúrov (tratí) SJF. Toto sa netýka medzinárodných
staviteľov parkúrov a tratí, zaradených v zoznamoch FEI.
21. Opätovné zaradenie do zoznamu aktívnych staviteľov je podmienené absolvovaním doškolenia
staviteľov parkúru a tratí, organizovaného SJF.

Článok 4
Vzdelávanie rozhodcov – veterinárov (vo vytrvalostnom jazdení) v SJF

1. Uchádzač o kvalifikáciu rozhodca – veterinár musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie
veterinárneho zamerania.
2. Uchádzač musí byť členom Slovenskej jazdeckej federácie.
3. Uchádzač musí absolvovať prednášky, prax a záverečné skúšky. Úspešným zložením skúšky získava
oprávnenie vykonávať danú funkciu.
4. Prednášky, prax a záverečné skúšky sa uskutočňujú v nasledujúcich častiach:
- Prednášky – podľa učebného plánu
- Prax – za asistencie predsedu veterinárnej komisie preteku – min. 4 preteky
- Záverečná skúška – písomná, ústna a praktická
Školenie sa koná spravidla v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých
častí stanoví komisia vytrvalostného jazdenia SJF podľa konkrétnych podmienok. Termíny sa môžu
preniesť aj do nasledujúceho roku.
5. Doklad o absolvovaní praxe podpísaný hlavným rozhodcom preteku doloží uchádzač pred termínom
záverečnej skúšky.
6. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých na návrh komisie vytrvalostného jazdenia schváli
Predsedníctvo SJF. Záverečné skúšky vykonáva min. trojčlenná komisia, ktorú menuje Predsedníctvo
SJF.
7. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o
dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).

8. Minimálny počet uchádzačov školenia je 5, max. 20.
9. Výšku zápisného k záverečnej skúške stanoví Predsedníctvo SJF, hradí sa SJF a nevracia sa.
10. Úspešný absolvent školenia je oprávnený na vytrvalostných pretekoch vykonávať funkciu „rozhodca veterinár“.
11. Národného rozhodcu – veterinára s oprávnením vykonávať na národných pretekoch funkciu
„Predseda veterinárnej komisie“ menuje na návrh komisie vytrvalostného jazdenia Predsedníctvo SJF.
Predpokladom je minimálne trojročná prax a výkon funkcie rozhodca – veterinár najmenej na
pätnástich pretekoch. Túto prax je uchádzač povinný doložiť komisii vytrvalostného jazdenia.
12. Doškoľovanie rozhodcov – veterinárov zabezpečuje SJF v spolupráci s komisiou vytrvalostného
jazdenia.
13. Neúčasť na doškolení v príslušnom kalendárnom roku znamená vyškrtnutie rozhodcu – veterinára zo
zoznamu na daný rok.
14. Opätovné zaradenie do zoznamu aktívnych rozhodcov – veterinárov je podmienené úspešným
absolvovaním doškolenia, organizovaného SJF.

Článok 5
Vzdelávanie rozhodcov –stewardov v SJF

1. Uchádzač o kvalifikáciu rozhodca – steward musí mať kvalifikáciu minimálne rozhodca I. stupňa
v danej disciplíne .
2. Uchádzač môže absolvovať prednášky, prax a záverečné skúšky pre danú disciplínu. Úspešným
zložením skúšok získa kvalifikáciu pre danú disciplínu.
4. Vzdelávanie, prax a skúšky spravidla prebiehajú v nasledujúcich etapách:
- Prednášky, cvičenia a riešenie modelových situácií
- Prax - výcvik v praktickom rozhodovaní na pretekoch v danej disciplíne
- Písomná a ústna záverečná skúška
Školenie sa spravidla koná v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých
častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu (napr. počet uchádzačov) a ich
konanie sa môže preniesť aj do nasledujúceho roka.
5. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o
dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).
6. Predpísaná prax musí byť potvrdená hlavným rozhodcom/technickým delegátom/stewardom
pretekov. Doklad o absolvovanej praxi predloží uchádzač na poslednom seminári (pred záverečnou
skúškou).
7. Záverečná skúška sa uskutoční pred 3-člennou komisiou (v prípade potreby aj viac člennou),
menovanou Predsedníctvom SJF.
8. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky (zisk minimálne 70% z maximálneho možného počtu bodov)
umožňuje absolventovi zaradenie do zoznamu rozhodcov SJF a označenie kvalifikácie na licencii SJF s
uvedením špecializácie.
9. Pri neúspechu v záverečnej skúške môže uchádzač opakovať skúšku najskôr po 1 roku a najneskoršie
do 2 rokov. Ďalšie opakovanie skúšky nie je dovolené a takýto uchádzač musí absolvovať nové školenie
a prax.
10. Účastník školenia na prvom seminári uhradí účastnícky poplatok súvisiaci s pokrytím nákladov na
usporiadanie školenia (technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.) stanovený Predsedníctvom
SJF .

11. Výšku zápisného k záverečnej skúške stanoví Predsedníctvo SJF , hradí sa SJF a nevracia sa.
12. Doškoľovanie rozhodcov - stewardov zabezpečuje SJF v spolupráci s rozhodcovskou komisiou a
príslušnými športovými komisiami SJF podľa priloženého učebného plánu.
13. Kvalifikáciu rozhodca – steward je možné si ďalej zvýšiť na FEI steward podľa predpisov FEI.

Článok 6
Vzdelávanie lonžérov v SJF (platné od 1.1.2018)
1. Lonžér je súčasťou súťažnej jednotky, ktorú tvoria kôň, lonžér a voltižér.
2. Lonžér musí mať vek minimálne 18 rokov.
3. Musí mať licenciu jazdca a absolvovanú lonžérsku skúšku alebo musí mať kvalifikáciu tréner alebo
inštruktor jazdectva a musí byť držiteľom licencie trénera alebo inštruktora jazdectva SJF.
4. Lonžér, ktorý nemá kvalifikáciu tréner alebo inštruktor jazdectva a nie je držiteľom licencie trénera
alebo inštruktora jazdectva SJF nie je oprávnený kone a voltižérov trénovať, ale iba lonžovať koňa.
5. Lonžérska skúška sa môže uskutočniť v termínoch stanovených SVK, pričom lonžérsku skúšku môžu
uchádzači zložiť počas pretekov SVP.
6. Lonžérska skúška pozostáva z lonžovacej úlohy (viď príloha).
7. Lonžérsku skúšku hodnotí skúšobná komisia pozostávajúca z 3 členov (2 rozhodcovia voltiže a 1
inštruktor alebo tréner jazdectva).
Prílohou je Rozhodcovská listina lonžérskej skúšky a Protokol o absolvovaní lonžérskej skúšky.

Článok 7
Vzdelávanie technických delegátov pre vytrvalostné jazdenie v SJF
1. Uchádzač o kvalifikáciu technický delegát pre vytrvalostné jazdenie musí byť rozhodcom na úrovni
„národný rozhodca“.
2. Uchádzač o kvalifikáciu technický delegát pre vytrvalostné jazdenie musí absolvovať školenie
technického delegáta.
3. Po získaní kvalifikácie musí technický delegát pre vytrvalostné jazdenie absolvovať ďalšie školenie do
2 rokov a každé 2 roky ho zopakovať.
4. Rozsah a náplň školenia:
- 3 hodiny teórie disciplíny
- 2 hodiny teórie stavby trate
*Systém sa netýka činovníkov s dosiahnutou medzinárodnou kvalifikáciou technického delegáta pre
vytrvalostné jazdenie - FEI

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ ROZHODCOV
DOŠKOLENIA ROZHODCOV
ROZHODCA I. STUPŇA
Profil
Absolvent I. stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu, je špecializovaný odborník v
konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti,
ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich pretekov na miestnej úrovni a úrovni oblasti.
Vykonáva úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží SJF.
Rozsah školenia 16 hodín
- 4 hodiny všeobecná časť
- 12 hodín špecializácia a záverečná skúška
a) Všeobecná časť *
1. Pedagogika (výchovná práca rozhodcu)
2. Etika a fair play
3. Psychológia športu
4. Základy prvej pomoci

1 hod
1 hod
1 hod
1 hod

b) Špecializovaná časť:
1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)
2. Organizácia pretekov a práce rozhodcov
3. Všeobecné pravidlá
4. Veterinárne pravidlá
5. Nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping
6. Pravidlá vybranej disciplíny, praktické ukážky

1 hod
1 hod
2 hod
1 hod
1 hod
4 hod

c) Záverečná skúška zo všeobecnej časti a špeciálnej časti
( test a ústna skúška)

2 hod

* uchádzač s kvalifikáciou „tréner“ nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti.

ROZHODCA II. STUPŇA
Profil
Absolvent II. stupňa získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu. Je špecializovaný
odborník v konkrétnej disciplíne . Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a
zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich pretekov nižších kategórií a vykonáva
úlohy pomocného rozhodcu na úrovni majstrovstiev SR a najvyšších domácich súťaží.
Rozsah školenia 30 hodín
- 8 hodín všeobecná časť
- 22 hodín špecializácia a záverečná skúška
a) Všeobecná časť*
1. Psychológia športu
2. Športová etika
3. Základy prvej pomoci, zdravotné zabezpečenie pretekov
4. Sociológia športu
5. Právo v športe
b) Špecializovaná časť
1. Základné dokumenty SJF
2. Všeobecné pravidlá
3. Veterinárne pravidlá
4. Nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping
5. Organizácia pretekov
6. Organizovanie práce rozhodcov na pretekoch
práca hlavného rozhodcu a ostatných rozhodcov
7. Pravidlá vybranej disciplíny
8. Praktická časť
c) Záverečná skúška zo všeobecnej časti a špeciálnej časti
( test a ústna skúška)

1 hod
1 hod
2 hod
2 hod
2 hod

1 hod
2 hod
2 hod
1 hod
1 hod
2 hod
6 hod
4 hod
3 hod

* uchádzač s kvalifikáciou „tréner“ nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti.

ROZHODCA III. STUPŇA
Profil
Absolvent III. stupňa získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu. Je
špecializovaný odborník v konkrétnej disciplíne . Má zodpovedajúce
teoretické poznatky,
a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie
majstrovských a najvyšších domácich pretekov.

praktické skúsenosti
pretekov na úrovni

Rozsah školenia 40 hodín
- 10 hodín všeobecná časť
- 30 hodín špecializácia
a) Všeobecná časť*
1. Psychológia a etika športu
2. Sociológia športu
3. Základy prvej pomoci, zdravotné zabezpečenie pretekov
4. Právo v športe

4
2
2
2

b) Špecializovaná časť
1. Základné dokumenty SJF
2. Všeobecné pravidlá
3. Veterinárne pravidlá
4. Nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping
5. Povinnosti a úlohy hlavného rozhodcu, technického delegáta
6. Organizácia pretekov
7. Pravidlá vybranej disciplíny
8. Praktická časť

1 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
2 hod
6 hod
10 hod

c) Záverečná skúška zo všeobecnej časti a špeciálnej časti
(test a ústna skúška)

3 hod

* uchádzač s kvalifikáciou „tréner“ nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti

DOŠKOĽOVANIE ROZHODCOV
Rozsah doškolenia: 6 hodín
1. všeobecné pravidlá - zmeny
2. pravidlá danej disciplíny - zmeny
3. výcvik v praktickom rozhodovaní, analýza situácií

hod
hod
hod
hod

1 hod
3 hod
2 hod

ROZHODCA – STEWARD
Profil
Absolvent získava kvalifikáciu rozhodca – steward a je špecializovaný odborník v konkrétnej
disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu
umožňujú viesť a riadiť jazdcov na opracovisku, usmerňovať technický personál a riešiť
konfliktné situácie na opracovisku. Vykonáva úlohy pomocného rozhodcu na všetkých
úrovniach domácich súťaží SJF.
Rozsah školenia 8 hodín
- 2 hodiny všeobecná časť
- 6 hodín špecializácia a záverečná skúška
b) Všeobecná časť *
1. Pravidlá SJF – všeobecné
2. Právomic stewarda
3. Psychológia športu

0,5 h
1 hod
0,5h

b) Špecializovaná časť:
1.
2.
3.
4.

Organizácia pretekov a práce rozhodcov
Pravidlá danej disciplíny, ukážky
Veterinárne pravidlá
Nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping

0,5h
2 hod
0,5h
1 hod

c) Záverečná skúška zo všeobecnej časti a špeciálnej časti
( test a ústna skúška)

2 hod

DOŠKOĽOVANIE STEWARDOV
Rozsah doškolenia: 5 hodín
1. všeobecné pravidlá - zmeny
2. pravidlá danej disciplíny – zmeny, praktické poznatky
3. výcvik v praktickom rozhodovaní, analýza situácií

1 hod
2 hod
2 hod

KANDIDÁT NA ROZHODCU SJF / STEWARDA

Priezvisko, meno, titul
Dátum narodenia
Adresa a PSČ:
Telefón:
Číslo licencie SJF:
Príslušnosť ku klubu:
Disciplína:

Meno garanta:
Číslo licencie SJF:

Prednášky:
dátum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

miesto konania

téma

podpis
lektora

Predpísaná prax
Dátum
pretekov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

kód
pretekov

miesto konania

súťaže

hodnotenie
a podpis hl.rozhodcu
(tech.delegáta)

UČEBNÝ PLÁN PRE KVALIFIKÁCIU: STAVITEĽ PARKÚROV A TRATÍ
Názov predmetu:
Všeobecná časť :
História jazdenia a jazdeckého športu
Organizácia jazdeckého športu v SR a vo svete
Základné dokumenty SJF
Organizácia jazdeckých pretekov
Prvá pomoc
Spolu
Odborná časť:

spolu
1
1
1
1
4

Všeobecné pravidlá
Základ tréningov koní a nedovolené zaobchádzanie s koňmi
Spolu:
Špeciálna časť: Uchádzač absolvuje prednášky pre danú disciplínu

2
2
4

Pravidlá danej disciplíny (S alebo C alebo A )
Stavba parkúrov (S, C)
Stavba parkúrov (A)
Stavba terénnych tratí (C alebo A )
Organizácia práce staviteľa parkúru a trate (všetci)
Stavba drezúrneho obdĺžnika (C alebo A)
Cvičné priestory (všetci)
Spolu (S):
Spolu (C):
Spolu (A):
Skúšky
Celkom (S)

4
8
8
8
2
1
1
15
24
24
8
31

Celkom (C)

40

Celkom (A)

40

Poznámka: Uchádzači, ktorí sú v zozname rozhodcov SJF a majú v licencii uvedenú kvalifikáciu
„rozhodca“ nemusia absolvovať všeobecné a odborné predmety. Uchádzači s kvalifikáciou „tréner“ nemusia
absolvovať všeobecné predmety . Absolvujú špeciálnu časť teórie, prax a záverečné skúšky.

DOŠKOĽOVANIE STAVITEĽOV
PARKÚROV A TRATÍ VŠETKÝCH STUPŇOV V SJF
Predmet
Všeobecné pravidlá
Pravidlá disciplíny
Prvá pomoc
Teória stavby parkúru (trate)
Praktický výcvik stavby parkúru/trate
Celkom

Počet hodín
1
2
1
2
2
8

Ak staviteľ parkúru/trate absolvuje doškolenie v rámci FEI, je mu toto započítané i na národnej úrovni.
Týka sa to i medzinárodných rozhodcov, ktorí sú v rámci FEI doškoľovaní i pre prevzatie parkúru a trate
namiesto technického delegáta.

KANDIDÁT NA STAVITEĽA PARKÚROV A TRATÍ

Priezvisko, meno, titul
Dátum narodenia
Adresa a PSČ:
Telefón:
Číslo licencie SJF:
Príslušnosť ku klubu:
Disciplína:

Meno garanta:
Číslo licencie SJF:

Prednášky:
dátum miesto konania téma podpis lektora konania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prax – minimálne na 6 pretekoch (S alebo C alebo A ), 30 parkúrov v S
dátum
pretekov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kód
pretekov

miesto konania

súťaže

hodnotenie
a podpis hl.rozhodcu
(tech.delegáta)

NÁRODNÝ STAVITEĽ PARKÚROV A TRATÍ
Potvrdenie o praxi pre splnenie podmienok pre získanie kvalifikácie
por.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dátum

miesto
konania

počet
súťaží

stupeň
náročnossti

podpis
hl.rozhodcu
(tech.delegáta)

Učebný plán pre kvalifikáciu rozhodca - veterinár
Názov predmetu – všeobecná časť
História jazdenia a jazdeckého športu
Organizácia jazdeckého športu v SR a vo svete
Základné dokumenty SJF
Organizácia jazdeckých pretekov
Prvá pomoc
Psychológia a psychohygiena
SPOLU
Názov predmetu – odborná časť
Všeobecné pravidlá
Pravidlá pre vytrvalostné jazdenie
Veterinárne pravidlá
Praktická časť
Skúšky – teoretické a praktické
SPOLU

Počet hodín
1
1
1
1
1
5

3
3
2
4
3
15

Učebný plán pre doškoľovanie rozhodca - veterinár

Všeobecné pravidlá

1

Pravidlá pre vytrvalostné jazdenie
Veterinárne pravidlá
Praktický výcvik
SPOLU

2
1
4
8

KANDIDÁT NA ROZHODCU VETERINÁRA
Priezvisko, meno, titul
Dátum narodenia
Adresa a PSČ:
Telefón:
Číslo licencie SJF:
Príslušnosť ku klubu:
Disciplína:

Meno garanta:
Číslo licencie SJF:

Prednášky:
dátum
konania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

miesto konania

téma

podpis lektora

Prax – minimálne na 4 pretekoch
dátum
pretekov

1
2
3
4
5
6
7

kód
pretekov

súťaže
miesto konania

hodnotenie
a podpis pred. vet.
komisie a hl.rozhodcu

NÁRODNÝ ROZHODCA VETERINÁR

Potvrdenie o praxi pre splnenie podmienok pre získanie kvalifikácie
por.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dátum

miesto
konania

počet
súťaží

stupeň
náročnosti

podpis
hl.rozhodcu
(tech.delegáta)

ROZHODCOVSKÁ LISTINA - LONŽÉRSKÁ SKÚŠKA
Pretek:

Dátum:

Lonžér:

Kôň:

Klub:
Úloha

Koef.

nástup v kluse na stred kruhu, stáť, pozdrav

1

(rovné naklusanie, kľudné
státie)
Vyvedenie koňa na kruh - krok 1 kolečko

1

Naklusanie - pracovný klus 2 kolečká

1

Body

(pravidelnosť klusu, presnosť kruhu)
Náskok voltižéra, prevedenie váhy na 4 cvalové skoky

2

a odskok zánožkou dnu
Zastavenie cvalu - 6 sekúnd nehybnosť u rozhodcu v A

1

(presnosť zastavenia)
Nacválanie z kroku - 2 kolečká pracovný cval

1

Prechod z cvalu do kroku čo najplynulejšie - krok 1 kolečko

1

Zastavenie, príchod ku koňovi, pozdrav zo stredu kruhu

1

Hodnotenie vplyvu lonžéra - hlasové pomôcky, lonž, bič

2

Tri vedomostné otázky z pravidiel

2

(otázky vytvoria skúšajúci)
Súčet
Konečná známka v percentách: (súčet: 13 x 100)

Skúška sa predvádza na ľavú ruku. Hodnotia sa chody koňa, poslušnosť, plynulé prechody a správanie lonžéra a
koňa.
PROTOKOL K LONŽÉRSKEJ SKÚŠKE
Lonžér:

Rozhodca 1:

Výsledok skúšky:

Rozhodca 2:

Absolvoval /
Neabsolvoval

Tréner/učiteľ jazdy:

Meno

Podpis

