MANUÁL - POKYNY K HODNOTENIU ROZHODCOV
Zástupca klubu – tréner – v rámci stretnutia hodnotí výkon rozhodcov pomocou kritérií definovaných nižšie.
Pre každé kritérium vyberá hodnotiaci pre konkrétneho rozhodcu zo škály bodov, ktoré môže rozhodca
minimálne/maximálne získať. Jednotlivé možnosti sú uvedené v hodnotiacej stupnici nižšie podľa toho, aká je škála
bodov, ktoré možno získať. Vyplnené hodnotenie je treba zaslať do 48 hodín po stretnutí na mailovú adresu
hodnotenie@refbasket.sk.
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1
2
3

4
5
6

Komunikácia voči aktérom stretnutia
body 0-3
- prístup rozhodcu ku hráčom, trénerom, rozhodcom pri stolíku pred a počas stretnutia
Vystupovanie rozhodcu
body 0-1
- pôsobenie rozhodcu ako osobnosti pred a počas stretnutia; kondícia; neverbálny prejav
Riešenie kritických situácií
body 0-4
- v kľúčových momentoch zvládanie konfliktných situácií; predchádzanie a riešenie situácií, ktoré
by mohli viesť ku konfliktu
Cit pre hru, objektivita, vyrovnanosť
body 0-4
- schopnosť čítania hry; bez zbytočných zásahov do hry, pokiaľ to nie je potrebné
Priestupky - znalosť a uplatňovanie
body 0-4
- správna aplikácia pravidiel pri posudzovaní priestupkov
Fauly - znalosť a uplatňovanie
body 0-4
- správna aplikácia pravidiel pri posudzovaní faulov

Hodnotiaca stupnica
0
nezvládnuté
1
zvládnuté
____________________________________________________________
0
veľmi závažné chyby
1
viacero hrubých chýb
2
niekoľko ľahkých chýb
3
výborný výkon
____________________________________________________________
0
veľmi závažné chyby
1
viacero hrubých chýb
2
niekoľko ľahkých chýb
3
jedna až dve ľahké chyby
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Definície
Ľahká chyba
Vyplýva z nedostatočnej koncentrácie, zlého postavenia alebo inej jednoduchej príčiny, no
predovšetkým nenaruší priebeh stretnutia a nemá vplyv na výsledok stretnutia. Výsledkom stretnutia sa rozumie
skóre, nie víťaz stretnutia.
Hrubá chyba
Ide o chybu rozhodcu, keď zle vyrieši situáciu na ihrisku. Opačne posúdená situácia útočná
resp. obranná chyba, nesprávne posúdená situácia chyby pred, pri a po streľbe, riešenie až následnej situácie.
Závažná chyba
Vyplýva z neznalosti pravidiel basketbalu, resp. ich aplikovaní na konkrétnu situáciu. Chyba,
ktorá vznikla z neznalosti ďalších predpisov alebo poriadkov.
Veľmi závažná chyba Ide o závažnú chybu následkom ktorej dôjde ku ovplyvneniu výsledku stretnutia resp. jeho
opakovaniu.

Celkové záverečné hodnotenie
0 – 4 body:
zlý, slabý výkon – závažné chyby, ktoré vyplývajú z neznalosti pravidiel; 3 a viac hrubých chýb, ktoré
vyplývajú zo zlej aplikácie pravidiel; konflikty na ihrisku, nezvládnutá disciplína
5 – 8 bodov: podpriemerný výkon - 2 – 3 hrubé chyby, ľahké chyby rôzneho druhu, zapríčinenie konfliktov,
nedostatočné zvládnutie disciplíny
9 – 12 bodov: priemerný, dobrý výkon - viac ľahkých chýb alebo jedna hrubá chyba, stretnutie bez konfliktu
13 – 16 bodov: veľmi dobrý výkon - 3 – 5 ľahkých chýb resp. opakovaná chyba, jednoduché riešenia situácií
zvládnuté, zvládnutie disciplíny
17 – 20 bodov: výborný výkon - 1 – 2 ľahké chyby v oblasti priestupkov a faulov, bezproblémové zvládnutie
disciplíny
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