Отзвук от съдийския семинар, проведен на 12 и 13 февруари 2011,
както и кратко интервю с с международния съдия Предраг Тешович,
член на съдийската колегия на ETU.
На 12 и 13 февруари 2011 г. се проведе съдийски преквалификационен
семинар, организиран от Българската Федерация по Таекуондо, под
ръководството на г-н Предраг Тешович - член на съдийската колегия на ЕTU. Той
любезно се съгласи да сподели дългогодишния си опит с българските си колеги
(настоящи и бъдещи). Всички присъстващи станаха свидетели на
професионализъм и компетентност от много високо ниво. В семинара взеха
участие представители от много български таекуондо клубове, като възрастта им
варираше в много широки граници. Основните цели на семинара бяха да се
обсъдят промените в новия състезателен правилник, влязъл в сила от началото
на тази година, да се обучат нови кадри, а също така и да се уеднаквят
критериите за отсъждане. Курсът на обучение бе разделен на две части теоретична и практическа. Правилникът бе разгледан член по член, като бяха
изяснени всички въведени новости. Също така бяха обсъдени възможни
проблемни ситуации на игралното поле, подкрепени с видеозаписи. Специално
внимание се обърна на нарушенията и наказанията за тях. Г-н Тешович даваше много примери от личния си опит, с което обогати
представите на присъстващите съдии относно отговорностите им на игралното поле и спомогна за по-добър анализ на
разглежданите проблеми. Бе отделено време и за задаване на въпроси и свободни дискусии. Практическите занимания бяха
насочени към отчитането на точки и жестикулирането на рефера. Бяха
изучени и упражнени всички възможни жестове, необходими за
провеждането на една среща. Накрая всички обучаващи се получиха
сертификати за успешно преминат преквалификационен курс. Това е една
стъпка към подобряване нивото на съдийстване и по-гладкото протичане на
състезанията у нас.
От клуб "Мишън" участие взеха седем души - Георги Иванов, Любомир Янчев,
Гергана Александрова, Роза Георгиева, Благовестина Манджева, Цветомира
Митрева и Анна-Теодора Перусанова.
г-н Предраг Тешович се съгласи да даде кратко интервю за нашия сайт:

Какво е мнението Ви за нивото на българските съдии?
Предраг Тешович:Като основен проблем бих посочил липсата на хора,
желаещи да се развиват в областта на съдийството. България, както и Сърбия
имат нужда от повече рефери. Наблюденията ми са единствено от форуми, в
които са участвали български съдии и мисля, че засега се справят добре. Имам
голяма вяра в младите хора и в потенциала им за развитие. Очаквам един ден
на видя някои от вас и на международни турнири.
Какви съвети бихте дали за подобряване нивото на съдийстване в
България?
Предраг Тешович: В момента не мога да дам конкретни съвети, защото не се
сещам за по-съществени проблеми. Отново ще кажа, че ако разполагахме с
повече кадри, работата ни на съдии би била по-лека. Нивото на съдийстване
се подобрява най-вече чрез натрупването на опит. Организирането на повече
турнири в най-голяма степен би подобрило съдийското ниво.
Какво мислите за настоящия семинар? Определяте ли го като успешен?
Предраг Тешович: Ще разберем по-нататък. Ще си проличи на предстоящите състезания и семинари. Важното е, че видях
във вас желание да се научите на всичко, а щом сте си поставили това за цел ще постигнете успех.
Ще дойдете ли отново в България? Планирате ли още визити с такава цел?
Предраг Тешович: Ако имах време бих дошъл още другата седмица за вашето Републиканско състезание. Но имам
ангажиманти и задължения, които не знам дали бих могъл да присъствам. Със сигурност отново ще организираме такъв
семинар, защото ще спомогне за обогатяването на увереността у съдиите и реферите и ще изпълняват качествено
задълженията си.
Текст: Роза Георгиева, Благовестина Манджева
Снимки: Анна-Теодора Перусанова

