ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH
Místo:

objekt DDM České Budějovice, Hlincova Hora 283
GPS souřadnice: 48°59’01.9″N 14°34’09.2″E

Datum konání: 20– 22. května 2022
Školení je zaměřeno na vstupní školení rozhodčích, vyrovnání pohledů při hodnocení a také
jako standardní opakovací školení před hodnocením obou MR Mládeže a Seniorů v daném
roce.

Co s sebou:

Průkaz člena SMČR, průkaz rozhodčího, model či modely
na nedělní bodování v rámci školení. Doporučujeme s sebou
aktuální pravidla pro hodnocení (varianta platná od 1.8.2021).

Stravování:

K dispozici kuchyňka na přípravu snídaní, základní suroviny
zajistí po dohodě SMČR, sobotní oběd dle nabídky catheringu
zajistí SMČR, sobotní večeře volná, suroviny po dohodě
případně zajistí SMČR.

Doprava:

Praha a okolí mikrobusem SMČR (do vyčerpání kapacity),
ostatní individuálně vyplaceno rozumné cestovné.
Program:

Pátek 20.5. :

příjezd účastníků do cca 18:00, ubytování, večer volný,
možnost posezení u táboráku.

Sobota 21.5. :

začátek školení v 9:00, po úvodu následující bloky:

1. Školení z Pravidel pro hodnocení, verze platná od 1.8.2021. Pravidla
jsou ke stažení na http://ipmscze.cz/souteze/pravidla-bodovacichsoutezi/ Diskuze nad navrhovanými změnami (soupis případných
návrhů bude účastníkům zaslán před školením). Blok cca do 12:00.
2. 12:30 - 14:00: oběd a přestávka
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3. 14:00 - 17:00: školení Zkrácená pravidla, Porovnávací pravidla, Pravidla
zahraničních soutěží, (Rakousko, Maďarsko, Itálie, Anglie, Polsko možnosti sjednocení do nadnárodních pravidel a možnost založení
nadnárodní organizace. Účast domácích rozhodčích na hodnocení
za hranicemi a naopak. Diskuze na daná témata.
4. Večerní program: možnost koupání, posezení u táboráku,
či individuálně. Doporučuje se vstřebat sobotní program a připravit
se na nedělní bodování modelů,
Neděle 22.5. :
začátek školení v 9:00, do cca 12:00.
Zkušební bodování modelů ve skupinách dle zaměření s diskuzí u jednotlivých
kategorií. Po jeho ukončení potvrzení školení do průkazů rozhodčích, zápis
pro vystavení nových průkazů rozhodčích. Následuje individuální oběd a odjezd.
Každému účastníkovi se důrazně doporučuje si pravidla před školením
prostudovat, případně vytisknout a připravit si body do diskuze.
Obsah sobotního školení:
V sobotním dopoledním výhledu je 5 bloků o cca 30 minutách
s jednou půlhodinovou přestávkou. Školení by mělo mít zpětnou vazbu tak, že
jsou zaznamenány podnětné příspěvky pro jejich případné zařazení do pravidel,
nebo naopak návrhy na vypuštění zbytečných či kontroverzních částí pravidel.
a. Obecná část pravidel
b. Bodovací systém pro Letadla, kat I
c. Bodovací systém pro Pozemní techniku a Civilní techniku kat II
a III
d. Kategorie IV Diorámy, projednání navrhovaných změn.
e. Kategorie VI Plavidla
Školitelé se kromě vlastního probrání pravidel zaměří na problematiku, která není v pravidlech
dostatečně popsána, nebo není popsána vůbec. Konkrétně:
Blok „a“: úloha hlavního rozhodčího, bodové nasazení u prvního bodovaného modelu, jeho
výběr a prvotní prohlídka bodovaných modelů, sjednocení přidělování bodů za dokumentaci
a její struktura, systém nominace rozhodčích, použití jednotlivých typů pravidel. Proces
při protestu soutěžícího a podklady k němu.
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Blok „b“: systém hodnocení dle tří „pytlů“ tedy „řemeslo“, „detaily“, „povrch“. Jakým
způsobem a především kolik bodů strhávat nebo přidělovat, jak posuzovat shodu se vzorem
např. u obtížně zdokumentovatelných předloh. Dále na co se zaměřit u obecných skupin – typů
modelů, nebo jednotlivých kolonek.
Blok „c“: dtto jako „b“ s druhovými odlišnostmi.
Blok „d“ : dtto jako „b“ s druhovými odlišnostmi.
Blok „e“ dtto jako „b“ s druhovými odlišnostmi., hodnocení ponorek při spojení kategorii
(MR mládeže).

Sobotní odpolední program:
Porovnávací pravidla: hodnocení soutěžní části na E-Day je zatím jediným potenciálním
místem pro použití. Možný vznik soutěže „Czech Masters“ při E-Day, systém hodnocení nebyl
prezentován. Problémy při hodnocení při tzv. líbí – nelíbí, potažmo při porovnávacím systému.
Zkrácená pravidla: použití - krajské přebory mládeže.
Zahraniční pravidla: seznámení se s jednotlivými národními pravidly, možnost srovnání
s českými pravidly pro porovnávací soutěže, diskuze.
Prezentace SMČR - IPMS CZE v aktuálních médiích: televize, rozhlas web, facebook a další.

Předseda KPM SMČR
Petr Šámal
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