
SYSTÉM VZDELÁVANIA ROZHODCOV

Príloha 17.1.1. Národných pravidiel SAWE 2021

1.  Menovanie rozhodcov
Rozhodcom sa môže stať člen SAWE, ktorý sa zúčastnil školenia organizovaného SAWE, 
splnil praktický výcvik a úspešne zložil skúšky rozhodcov. V roku konania školenia musí 
dosiahnuť vek min. 21 rokov. 
Uchádzač žiada o zaradenie do Zoznamu rozhodcov písomnou formou. Žiadosť doručí na 
adresu združenia SAWE spolu s potvrdeniami o absolvovaní povinného školenia, 
praktického výcviku a odbornej skúšky. O zaradení do Zoznamu rozhodcov rozhodne 
Výkonný výbor na najbližšie konanej schôdzi Výkonného výboru, najneskôr však do 30 dní 
od doručenia protokolov uchádzača. 

2. Školenie
Uchádzač sa musí účastniť povinného školenia rozhodcov usporiadaného SAWE. 
Rozhodcovia sa musia účastniť všetkých školení vypísaných ako povinné doškoľovanie 
(štandardne  1x ročne). Pokiaľ rozhodca neabsolvuje povinné doškoľovanie, bude mu 
pozastavená činnosť rozhodovania do času, než si školenie doplní.
Školenie by malo obsahovať drezúrnu časť a školenie z Pravidiel SAWE, zamerané na test 
ovládateľnosti a rýchlostný test. Môže byť požadované tiež absolvovanie drezúrneho 
školenia s drezúrnym rozhodcom SJF. 
Po absolvovaní školenia obdrží uchádzač certifikát a bude zaradený do zoznamu Rozhodca –
kandidát Pokračuje praktickým výcvikom.

3. Praktický výcvik
Uchádzač absolvuje praktický výcvik, ktorý sa skladá z vykonávania pozícií zapisovateľ, 
sekretár a z tieňového rozhodovania. 
Praktický výcvik si zabezpečuje uchádzač sám po dohode s organizátormi pretekov. 



Výcvik môže prebiehať na OC aj NC pretekoch SAWE, alebo na pretekoch partnerských 
organizácií v krajinách EU. 
Na tieňové rozhodovanie si uchádzač zabezpečí vlastného zapisovateľa. 
Z praktického výcviku podpíše Hlavný rozhodca protokol, (popr.  Riaditeľ pretekov pri 
pozícii Sekretár), v ktorom uvedie dátum a miesto konania pretekov, pozíciu, ktorú uchádzač
vykonával, v prípade zapisovania a tieňovania vypíše, ktoré triedy absolvoval. 

4. Skúška
Skúška rozhodcu nebude vyžadovaná pre športovú sezónu 2021.
Podmienky absolvovania odbornej skúšky budú doplnené po získaní akreditácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

5. Výcvik podľa kategórií rozhodcov
a) rozhodca pre triedu Z Open
     - absolvovanie povinného doškolenia rozhodcov
     - zapisovateľ najmenej na 1 pretekoch v súťaži „Z“
     - sekretár pre najmenej 1 súťaž
     - odborná skúška

b) rozhodca pre triedu Z National a S
     - absolvovanie povinného doškolenia rozhodcov
     - zapisovateľ najmenej na 2 pretekoch, pričom aspoň na jedných pretekoch musí uchádzač
zapisovať súťaž v triede „S“
     - sekretár pre najmenej 1 súťaž
     - tieňové rozhodovanie najmenej 1 súťaže v triede „S“
     - odborná skúška

c) rozhodca pre triedu P   a M  
    - absolvovanie povinného doškolenia rozhodcov
    - je rozhodcom pre triedu Z National a S, rozhodoval najmenej na 2 pretekoch súťaže v 
triede „S“
    - zapisovateľ najmenej na 1 pretekoch súťaže v triede „P“ alebo „M“
    - odborná skúška
  
d) národný rozhodca
    - rozhodoval najmenej 5 súťaží v triedach National, pričom najmenej 2 z nich ako Hlavný 
rozhodca
    - absolvoval najmenej 1 školenie s medzinárodným rozhodcom WAWE
    - zapisovateľ najmenej 1 súťaže v triede „P“ alebo „M“
    - národný rozhodca je oprávnený viesť školenia a iné vzdelávacie aktivity SAWE

e) medzinárodný rozhodca
    - v kompetencii WAWE
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