SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA
SLOVAK WEIGHTLIFTIG FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

ROZHODCOVSKÝ PORIADOK
Vypracovaný v súlade so Zákonom NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Článok 1
Základné ustanovenia
Tento poriadok bol vytvorený na základe súťažného poriadku Medzinárodného zväzu vzpierania
(ďalej len IWF) ako aj súťažného poriadku Slovenského zväzu vzpierania (ďalej len SZV). Účelom
tohto poriadku je vymedzenie práv a povinností rozhodcov a stanovenie základných pravidiel pre
činnosť rozhodcov. Rozhodcovský poriadok vydáva Súťažno-technická komisia SZV (ďalej aj
STK).

Článok 2
Povinností STK v rámci rozhodcovskej činnosti
STK je zodpovedná za rozhodcovskú činnosť a má predovšetkým nasledovné povinnosti:
vytváranie jednotných smerníc pre vzdelávanie a skúšanie rozhodcov,
organizovanie ďalšieho vzdelávania,
vykonávanie skúšok pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie,
vedenie databázy rozhodcov,
delegovanie rozhodcov na súťaže berúc na ohľad aspekty hospodárneho vynakladania
finančných prostriedkov SZV,
f) navrhovanie rozhodcov pre medzinárodné súťaže,
g) informovanie rozhodcov ako aj vzpieračskú verejnosť o prijatých zmenách, najmä pravidiel
IWF ako aj iných predpisov a podáva k nim výklad.
a)
b)
c)
d)
e)

Článok 3
Vzdelávanie
Pre chod športovej činnosti je nevyhnutné mať k dispozícii rozhodcov so zodpovedajúcimi
vedomosťami a zručnosťami, STK preto vydáva smernice pre vzdelávanie, organizuje školenia a
semináre.

Pravidelná účasť na školeniach a seminároch a úspešné absolvovanie skúšky je základným
predpokladom pre výkon funkcie rozhodcu.

Článok 4
Licencia a preukaz rozhodcu
1. Licenciu rozhodcu môže získať iba člen SZV. Minimálny vek pre rozhodcu je 18 rokov (v
závislosti od kvalifikačného stupňa). Získanie licencie je podmienené úspešným zložením skúšok
(teoretickej aj praktickej časti) a zaplatením príslušného poplatku za licenciu (podľa ekonomickej
smernice SZV). Následne STK vystaví preukaz rozhodcu.
2. Preukaz rozhodcu musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno, dátum narodenia, fotografiu,
číslo preukazu, získaný kvalifikačný stupeň, dátum platnosti licencie, pečiatku a podpis
vystavujúceho orgánu.

Článok 5
Kvalifikácia rozhodcov
V rámci SZV sa rozlišujú nasledujúce stupne kvalifikácie rozhodcov:
a) rozhodca I. kvalifikačného stupňa
b) rozhodca II. kvalifikačného stupňa
c) rozhodca III. kvalifikačného stupňa (najvyššia trieda)
d) medzinárodný rozhodca 2. triedy*
e) medzinárodný rozhodca 1 triedy (najvyššia trieda)*
* rozhodca musí mať uhradené licenčné poplatky voči IWF.
Rozhodcom I. kvalifikačného stupňa sa môže stať člen SZV, ktorý absolvoval školenie a úspešne
zložil skúšky.
Rozhodca 1. triedy má oprávnenie rozhodovať najmä na domácich súťažiach na úrovni II. ligy
seniorov a mládežníckych líg, a vykonávať úlohy a rozhodovanie na všetkých úrovniach domácich
súťaží pokiaľ hlavný rozhodca má najmenej II. kvalifikačný stupeň. Rozhodca I. kvalifikačného stupňa
nesmie vykonávať funkciu hlavného rozhodcu.
Rozhodcom II. kvalifikačného stupňa sa môže stať člen SZV, ktorý má úplné stredoškolské
vzdelanie, minimálne 3 roky vlastní licenciu rozhodcu I. kvalifikačného stupňa, a počas tohto
obdobia sústavne vykonával rozhodcovskú činnosť, absolvoval školenie a úspešne zložil skúšky.
Rozhodca II. kvalifikačného stupňa má oprávnenie rozhodovať na všetkých domácich súťažiach.
Rozhodca II. kvalifikačného stupňa nesmie vykonávať funkciu hlavného rozhodcu na
Majstrovstvách SR všetkých vekových kategórii a v najvyššej lige seniorov a žien. okrem najnižšej
ligy.
Rozhodcom III. kvalifikačného stupňa sa môže stať člen SZV, ktorý má úplné stredoškolské
vzdelanie, minimálne 3 roky vlastní licenciu rozhodcu II. kvalifikačného stupňa, dostal odporúčanie
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od STK SZV a počas tohto obdobia sústavne vykonával rozhodcovskú činnosť, absolvoval školenie
a úspešne zložil skúšky.
Rozhodca III. kvalifikačného stupňa má oprávnenie rozhodovať na domácich a zahraničných
súťažiach. Rozhodovať v pozícii hlavný rozhodca na úrovni extraliga seniorov ako aj Majstrovstiev
Slovenska v každej vekovej kategórii.
Medzinárodným rozhodcom II. triedy sa môže stať člen SZV, ktorý:
1) bol schválený VV SZV na základe odporúčania STK SZV,
2) ovláda základy anglického alebo ruského jazyka,
3) zloží skúšky podľa pravidiel IWF.
Medzinárodným rozhodcom I. triedy sa môže stať člen SZV, ktorý:
1. bol schválený VV SZV na základe odporúčania STK SZV,
2. ovláda základy anglického alebo ruského jazyka.
3. minimálne 2 roky vlastní licenciu medzinárodného rozhodcu II. triedy a počas tohto obdobia
sústavne vykonával rozhodcovskú činnosť aj na medzinárodnej úrovni,
4. zloží skúšky podľa pravidiel IWF.
Rozhodca, ktorý požiada o zvýšenie kvalifikácie, musí ovládať všetky rozhodcovské posty vrátane
obsluhy softwaru na riadenie súťaží.
STK môže dať za povinnosť zúčastniť sa školenia rozhodcom, ktorí:
a) rozhodujú na súťažiach so závažnými chybami.
b) tri po sebe nasledujúce kalendárne roky nevlastnili rozhodcovskú licenciu.
Bližšie podmienky sú uvedené v Smernici vzdelávanie inštruktora športu – rozhodca vo vzpieraní
Slovenského zväzu vzpierania.

Článok 6
Delegovanie rozhodcov
Rozhodcov na jednotlivé súťaže deleguje STK podľa počtu predpokladaných pretekárov
nasledovne:
a) do 24 pretekárov – minimálne 5 rozhodcov + hlavný rozhodca
b) 25 a viac pretekárov – minimálne 7 rozhodcov + hlavný rozhodca
c) Majstrovstvá SR jednotlivcov – minimálne 10 rozhodcov + hlavný rozhodca a jury podľa
potreby.
Rozhodcovia sa delegujú na jednotlivé súťaže zodpovedajúcemu stupňu ich kvalifikácie. Hlavný
rozhodca je spravidla rozhodca s najvyšším stupňom kvalifikácie, ktorý musí ovládať všetky
rozhodcovské posty vrátane obsluhy softwaru na riadenie súťaží.

Článok 7
Práva a povinnosti rozhodcov
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Rozhodcovia sú povinní dostaviť sa na miesto konania súťaže včas tak, aby nedošlo k zdržaniu a k
odchýlkam od časového plánu rozpisu súťaže. Delegovaní rozhodcovia sú povinní zúčastniť sa
technickej porady, ktorá sa koná podľa časového rozvrhu rozpisu súťaže. Pred začiatkom súťaže
rozhodcovia skontrolujú vybavenie súťažných priestorov (pódium, rozcvičovňu, osky, kotúče) a
technicko-informačné vybavenie súťaže (váhu, počítače, tlačiareň, signalizačné zariadenie,
časomieru) a teplotu, ktorá na mieste konania súťaže nesmie byť nižšia ako 16 °C. Ak sa zistia
nedostatky, súťaž nesmie byť zahájená až do ich odstránenia. Tiež sú povinní vypísať súťažný zápis
v programe na riadenie súťaže pred zahájením súťaže.
Rozhodca musí dbať na to, aby súťaž prebehla v súlade s platnými pravidlami, jednotlivými
poriadkami, vydanými rozpismi a ich dodatkami. Toto po skončení súťaže potvrdí svojím podpisom
na výsledkovú listinu.
V podmienkach SZV sa na súťažiach zúčastňujú rozhodcovia s nasledovnými funkciami:
Hlavný rozhodca:
a) je zodpovedný za priebeh celej súťaže, je povinný zasiahnuť v prípade porušenia pravidiel, jeho
nariadenia sú povinní dodržiavať všetci účastníci súťaže a je chápaný ako delegát SZV.
b) zadeľuje rozhodcov na jednotlivé posty (technický rozhodca, stredný rozhodca, postranný
rozhodca, zápis, časomiera, náhradník).
c) v prípade vážnych pochybení má právo priznať pretekárovi ďalší pokus.
d) kontroluje vonkajší zjav rozhodcov, prítomnosť všetkých povinných osôb a vhodnosť priestorov
pre usporiadanie súťaže.
e) rozhoduje v sporoch, ktorých riešenie nie je obsiahnuté v pravidlách, poriadkoch a smerniciach.
f) dohliada na činnosť rozhodcov, upozorňuje ich na nesprávne rozhodnutia, v prípade
opakovaných upozornení môže napomínaného rozhodcu vymeniť.
g) v prípadne závažných porušení je oprávnený pozastaviť priebeh súťaže, prípadne aj predčasne
ukončiť súťaž.
h) dohliada na správne vystavenie všetkých dokumentov a ich potvrdenie, zhotovuje Správu
hlavného rozhodcu (príloha č. 1) a následne zabezpečí doručenie všetkých týchto dokumentov na
sekretariát SZV.
i) výsledky zo súťaže a Správu hlavného rozhodcu zašle bezodkladne mailom na adresu
stk@vzpieranie.sk.
j) vydáva rozhodnutia o podaných sťažnostiach ešte pred ukončením súťaže.
k) zapíše vykonávanú činnosť prítomným rozhodcom na súťaží do ich preukazu.
Strední a postranní rozhodcovia:
a) vážia pretekárov. Pri vážení musia byť prítomní traja rozhodcovia, v prípade účasti ženskej
pretekárky musí byť delegovaná aj ženská rozhodkyňa, v prípade ak by to nebolo možné, je
hosťujúci klub povinný zabezpečiť osobu ženského pohlavia, ktorá po zaškolení rozhodcom
preberie túto úlohu.
b) musia byť oblečení v predpísanom odeve. Rozhodcovi, ktorý sa nedostaví v predpísanom odeve,
budú krátené odmeny o 25 %, uvedenú skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do „Správy hlavného
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rozhodcu“.
c) rozhodujú podľa svojho najlepšieho svedomia, vedomia, vedomostí a nestranne. Pri každom
pokuse pretekára musia byť vždy prítomní traja rozhodcovia, jeden stredný a dvaja postranní. Pri
nefunkčnosti zvukového signálu pre položenie činky, stredný rozhodca dáva pretekárovi pokyn
mávnutím ruky smerom dole súčasne s hlasným a zrozumiteľným výkrikom „dolu“.
d) spolu s technickým rozhodcom sú spoluzodpovední za správne naloženú váhu na činke.
Technický rozhodca/hlásateľ:
a) zodpovedá za prítomnosť správneho pretekára na činke,
b) zodpovedá spolu so stredným rozhodcom za správne naloženie činky,
c) pred každou skupinou predstavuje pretekárov a rozhodcov, vyhlasuje jednotlivé pokusy, váhu
činky, vyvoláva pretekárov na činku a upozorňuje nasledujúceho pretekárka aby sa pripravil,
d) vyhlasuje nahlásené zvýšenie prípadne zníženie váhy,
e) dbá na plynulý priebeh súťaže,
f) spolu s hlavným rozhodcom kontroluje priestory súťaže,
g) kontroluje, či je oblečenie a použitý výstroj pretekára v súlade s pravidlami,
h) dbá o čistotu pódia a činky.
Zapisovateľ:
a) zodpovedá za správne zapísanie pokusu do výsledkovej listiny.
b) zodpovedá za správne zapísanie nasledujúceho pokusu pretekára.
c) upozorňuje osoby, ktoré nahlasujú zvyšovanie/znižovanie hmotnosti na činke, aby vykonali
uvedené jednoznačne, t. j. aby takéto osoby jasne v jeho blízkosti uviedli meno a priezvisko
pretekára a hmotnosť požadovanej úpravy.
d) upozorňuje na porušovanie platných pravidiel, pri chybnom zvyšovaní/znižovaní pokusov
pretekára.
e) obsluhuje časomieru.
d) na pokyn hlavného rozhodcu uvedie do zápisu ním požadované informácie.

Článok 8
Oblečenie rozhodcov
Predpísané oblečenie rozhodcov: biela košeľa (ženy biela blúzka), tmavomodré sako, zväzová,
IWF, EWF alebo tmavá kravata, sivé alebo modré nohavice (ženy sivá alebo modrá sukňa), odznak
rozhodcu (prípadne odznak IWF), čierne topánky, tmavé ponožky. Medzinárodní rozhodcovia môžu
použiť aj oblečenie predpísané na medzinárodných súťažiach

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Tento Rozhodcovský poriadok SZV nadobúda platnosť schválením VV SZV a účinnosť dňom
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01.09.2021.
2. Zmeny a doplnky k tomuto rozhodcovskému poriadku schvaľuje VV SZV po odporúčaní STK.
Ich účinnosť stanoví tak, aby s nimi boli včas oboznámené všetky oddiely, kluby a orgány SZV,
ktorých sa jeho obsah týka.
3. Výklad Rozhodcovského poriadku vykonáva STK.
4. Účinnosť zmien a doplnkov sa nesmie stanoviť spätne.
5. Schválený Rozhodcovský poriadok musí byť podpísaný predsedom SZV a každá strana musí byť
opečiatkovaná pečaťou SZV.
6. Tlačové a gramatické chyby sa odstraňujú bezodkladne.
7. Rozhodcovský poriadok SZV bol schválený dňa 16.07.2021 na Výkonnom výbore SZV konanom
v Bobrove.

Vypracovala STK SZV:

Ing. Michal Ikréni vedúci kolektívu,
Ing. Tomáš Chovanec – člen,
Vladimír Hudec - člen.

Ing. Tomáš Chovanec
predseda SZV
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