Съдийски семинар по ТАЕКУОНДО WTF в СОФИЯ
11.02.2012г. и 12.02.2012г. зала НСА
Тази събота и неделя (11 и 12. 02. 2012г.) за втори път бе проведен
опреснителен съдийски семинар, организиран от БФТ с цел
подобряване общата подготовка на съдиите. Той се проведе в залата
по Таекуондо в НСА. Пред последните 2 години ръководството на
БФТ-WTF и на Съдийската комисия към нея започнаха поредица от
семинари с цел повишаване квалификацията на съдиите и обучаване
на нови съдии. В резултат Българската федерация по Таекуондо WTF
може да се похвали с над 50 нови съдии. През миналата седмица, с
помощта на спонсори, федерацията закупи костюми за съдиите.
Костюмите ще бъдат със сиви сака и черни панталони, подобно на
сръбските ни колеги. От много години съдиите в България са
подпомагани технически от сръбските си колеги.
На семинара отново бяха поканени само лицензирани съдии.
Мероприятието бе безплатно и не бе задължително. Това спомогна
всички присъстващи по свое желание да впрегнат цялата си
мотивация, за да се получи едно ползотворно обучение. Заниманията
продължиха от 10:00 до 17:00 часа и през двата дни. Въпреки че се
очакваше да дойдат повече съдии, доста от тях не се явиха. От страна на клуб "Мишън" присъстваха Благовестина Манджева,
Цветомира Митрева, Анна-Теодора Перусанова, Роза Георгиева и Любомир Янчев.
Водещи на семинара бяха Владимир Белокапов и Илия Димитров. В съботния ден първо бе отделен час и половина за
теоретичен обзор на най-новите промени в състезателния правилник. Бе обърнато и специално внимание на това, колко важна
е психическата нагласа и самоувереността на рефера. След това бяха обсъдени различни ситуации, възникващи по време на
спарингoви срещи, как да се реагира при тях, а също и изключенията, които могат да се случат. По време на практическата
част съдиите упражниха уменията си по точкуване с електронната система на Dae Do. Това упражнение бе направено от всички
присъстващи, като екипите се сменяха на ротационен принцип на две игрални полета. Участниците имаха възможност да
затвърдят знанията си, както и да уеднаквят критериите за отсъждане на точки.
В неделя обучението започна с упражнения по жестикулиране. След това
съдиите бяха разделени на екипи от трима души, които разиграваха
спарингови ситуации, при които възникваше необходимост да се взема
решение за превъзходство. Последваха още упражнения по навременно
отбелязване на точки. Бе отделено и време за обсъждане на
възникналите въпроси и неясноти. Най-накрая бяха разиграни симулации
на срещи, в които състезателите следваха инструкциите на Владо
Белокапов при действията си, страничните съдии отбелязваха
въображаемите точки, а шумните треньори създаваха стресова ситуация,
в която реферът трябваше да покаже уменията си - да започне, ръководи
и завърши срещата, както би постъпил на състезание. Всичко това
спомогна съдиите да добият повече увереност на игралното поле.
Създалата се приятелска обстановка, способстваше за сплотяване на
съдийския екип. След семинара всеки присъстващ бе съгласен, че е
необходимо по-често да се провеждат подобни обучения, за да се повиши
нивото на съдийстване в България. Федерацията също поддържа това
мнение и прави новаторски стъпки в тази насока. Всички ние, които по един или друг начин сме част от Таекуондо, носим
отговорност за неговото развитие и заедно можем да променим нещата, които към момента не са наред.
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