Komisia rozhodcov SAZ
Delegácia rozhodcov
na M – SR v hale pre rok 2014


15.02.2014
16.02.2014
15.-16.02.2014













Vedúci rozhodca:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor rozhodcov:
Štartéri:
Cieľová kamera:
Vrchník chôdze:
Rozhodcovia chôdze:
Vrchníci

22.-23.02.2014









Illéš Miroslav
bude určený KR SAZ po dohode s usporiadateľom
Filo ml.
Hélia / Brezina
Mates
Filo st.
Hélia, Filo ml., Gašpárková, Záhončík
budú určení usporiadateľom po dohode s KR SAZ

M – SR dospelých
M – SR vo viacboji juniorov a žiactva

Vedúci rozhodca:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor rozhodcov:
Štartéri:
Cieľová kamera:
Vrchník chôdze:
Rozhodcovia chôdze:
Vrchníci

01.03.2014









M – SR juniorov
Bratislava
M – SR žiactva
M – SR vo viacboji dospelých a dorastu

M – SR dorastu
M – SR veteránov

Vedúci rozhodca:
Vedúci rozhodca:
Inštruktor rozhodcov:
Štartéri:
Cieľová kamera:
Vrchník chôdze:
Rozhodcovia chôdze:
Vrchníci

Bratislava

Illéš Miroslav
bude určený KR SAZ po dohode s usporiadateľom
Filo ml.
Hélia / Brezina
Mates
Škarba
Hélia, Filo st., Gašpárková, Filo ml.
budú určení usporiadateľom po dohode s KR SAZ
Bratislava
Bratislava
Illéš Miroslav
bude určený KR SAZ po dohode s usporiadateľom
Filo ml.
Hélia / Brezina
Mates
Filo st.
Hélia, Hlaváčková, Gašpárková, Filo ml.
budú určení usporiadateľom po dohode s KR SAZ

Žiadame usporiadateľov, aby všetkým rozhodcom delegovaným Komisiou rozhodcov SAZ
včas poslali potrebné pokyny k ich účasti na pretekoch /tj. najmä presný dátum pretekov, hodina
začiatku pretekov, miesto a čas porady rozhodcov pred pretekmi/.

Súčasne žiadame usporiadateľov, aby pozvali na preteky aj dostatočný počet ďalších
rozhodcov, po dohode s vedúcim rozhodcom, ktorý zodpovedá v organizačnom výbore pretekov
za zabezpečenie pretekov po rozhodcovskej stránke.
Práva a povinnosti vedúcich rozhodcov /refrees/ sú uvedené v pravidle atletických súťaží IAAF
č.125.
Pre M-SR v hale pre rok 2014 je zloženie JURY nasledovné:
 technický delegát určený Športovo – technickou komisiou SAZ
 inštruktor rozhodcov určený Komisiou rozhodcov SAZ
 vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa
pravidla atletických súťaží IAAF č.146. V takom prípade je členom jury niektorý z ostatných
vedúcich rozhodcov
Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný, doplní resp. určí zloženie jury riaditeľ
pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou
rozhodcu na národnej úrovne a nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste
podľa pravidla atletických súťaží IAAF č.146.

JUDr. Peter Filo
predseda Komisie rozhodcov SAZ

