Rozhodcovské kurzy FIG na nový OH cyklus 2022-2024
Informácie o rozhodcovských kurzoch na OH cyklus 2022-2024.
Výkonný výbor FIG schválil návrh, podľa ktorého budú pre nový OH cyklus 2022-2024
zrušené všetky interkontinentálne kurzy rozhodcov. Rozhodcovské certifikáty vo všetkých
disciplínach sa budú udeľovať na základe vykonaných online testov začiatkom roka 2022.
Tieto online testy umožnia rozhodcom získanie, alebo obnovenie FIG brevetu bez cestovania
a za veľmi nízku cenu.
Pandémia Covid-19 obmedzila a naďalej obmedzuje cestovanie po svete. Prezidenti
technických komisií jednotlivých sekcií preto prehodnotili predchádzajúci návrh, ktorý bol
schválený Výkonným výborom pred necelým mesiacom.
Bližšie informácie
-

-

Pravidlá pre OH cyklus 2022-2024 budú v platnosti vo všetkých disciplínach od 1.
januára 2022.
STS - vzdelávací rozhodcovský systém bude do decembra 2021 bezplatne poskytovať
online vzdelávanie všetkým brevetovaným rozhodcom FIG ako aj novým uchádzačom.
Každý rozhodca sa bude musieť pred oficiálnou FIG súťažou v OH cykle 2022-2024
preukázať spôsobilosťou rozhodovať podľa nových pravidiel. Online testovanie sa
uskutoční začiatkom roka 2022 (január/február). V prípade neúspechu, nebude
rozhodcom udelený brevet FIG. Rozhodcovia majú len jeden pokus na opravu.
Počas OH cyklu 2022-2024 sa nebudú konať žiadne interkontinentálne ani medzinárodné
školenia pre rozhodcov v jednotlivých oficiálnych jazykoch FIG.
Regionálne kurzy počas OH cyklu 2022-2024 sa budú konať neskôr. Súčasným
rozhodcom FIG bude umožnené obnoviť si, alebo zvýšiť si kvalifikáciu až na kategóriu
II.

Online test – FIG brevet pre rozhodcov
- Rozhodcovia môžu potvrdiť svoju aktuálnu kategóriu pre OH cyklus 2022-2024
absolvovaním online testu.
- Počas online testov na OH cyklus 2022-2024 nebude možné zvýšiť si rozhodcovskú
kategóriu.
Noví uchádzači – FIG brevet pre rozhodcov
- Noví uchádzači môžu získať FIG brevet IV. kategórie prostredníctvom online testov.
- Regionálne kurzy sa budú konať v roku 2023. Umožnia získať rozhodcovský FIG brevet
novým uchádzačom.

Viac informácií bude zverejnených neskôr, po skompletizovaní pravidiel technickými
komisiami a ich schválením VV FIG.

