Kritériá na zaradenie rozhodcu SPF na zoznam
medzinárodných rozhodcov (FINA list)
1. Kvalifikácia rozhodcu III. stupňa.
2. Výkon funkcie rozhodcu III. stupňa na oblastných majstrovstvách, majstrovských súťažiach (M-SR)
a medzinárodných súťažiach organizovaných v SR v rôznych funkciách minimálne 4 po sebe
nasledujúce kalendárne roky. V odôvodnených prípadoch môže rozhodcovská komisia plávania (ďalej
RK) rozhodnúť o skrátení tejto lehoty.
3. Účasť na oblastných majstrovstvách, majstrovských súťažiach, alebo medzinárodných súťažiach
organizovaných v SR minimálne 3x v kalendárnom roku predchádzajúcom nominácii, z toho 2x vo
funkcii hlavný rozhodca / štartér (závisí od typu licencie, o ktorú uchádzač žiada).
4. Znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý.
5. Znalosť Pravidiel plávania FINA a predpisov FINA v angličtine.
6. Spolupráca s RK - prenos informácií a poznatkov.
7. Žiadosť, resp. návrh kandidáta na FINA list predkladajú členovia RK predsedovi RK na zasadnutí
RK raz za dva kalendárne roky (zvyčajne v I. štvrťroku príslušného roku, v ktorom FINA vyzýva
jednotlivé federácie k zaslaniu nominácií). Po schválení kandidáta, tento návrh predkladá predseda RK
výboru sekcie plávania a ten po schválení následne Rade SPF, ktorá o ňom rozhodne s konečnou
platnosťou.
Medzinárodný rozhodca FINA je menovaný do kategórie:
1) FINA rozhodca (Referee) alebo
2) FINA štartér (Starter)
V prípade schválenia Radou SPF, poverený pracovník SPF pošle údaje o žiadateľovi do ústredia FINA
najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roku.
FINA rozhodne o žiadateľovi s konečnou platnosťou, v prípade schválenia vystaví preukaz a zaradí
rozhodcu na príslušný FINA list s platnosťou na 4 kalendárne roky.
Jeden rok pred uplynutím tohto obdobia môže FINA rozhodca / štartér požiadať predsedu RK o opätovné
zaradenie do zoznamu FINA rozhodcov. RK na svojom zasadnutí prehodnotí žiadosť a rozhodne o
prípadnom predĺžení licencie FINA rozhodcu.
Rada SPF môže kedykoľvek počas platnosti FINA licencie na návrh RK, prípadne na základe vlastných
šetrení alebo zistení udeliť sankciu, pozastaviť činnosť alebo aj podať návrh na zrušenie licencie FINA
rozhodcu / štartéra v prípade straty jeho morálnej, osobnej, alebo odbornej spôsobilosti.
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