Kurzy CORE – UEFA si vychovává mladé mezinárodní rozhodčí pro evropské soutěže
Tři čeští pozorovatelé (doc. dr. Ladislav Bedřich, CSc., dr. Jiří Stejskal – Fakulta sportovních studií MU
Brno, ing. Miroslav Tulinger – Fotbalová asociace ČR, Praha) se ve dnech 22.–24.2. 2012 zúčastnili
kurzu CORE (Centre of Refereeing Excellence) pro mladé rozhodčí a asistenty rozhodčích ve
švýcarském sídle UEFA v Nyonu.
Účelem návštěvy bylo posouzení a srovnání průběhu školicího kurzu na nejvyšší evropské úrovni
s postupy užívanými při výchově rozhodčích v České republice se zvláštním zřetelem k obsahu
vysokoškolského studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí
kolektivních sportů, který zajišťuje Fakulta sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity.
Celý kurz CORE je komponován jako soustředění rozdělené do tří prezenčních částí (ve švýcarském
ústředí UEFA). V mezičasech jsou frekventanti v souvislém styku (internet, Skype) s pořadateli a mají
vypracovány individuální studijní plány. Kurzu se zúčastňují trojice mladých perspektivních
rozhodčích (1 hlavní a 2 asistenti) postupně ze všech 52 členských zemí UEFA. Na závěr kurzu
dostávají frekventanti diplomy o úspěšném absolvování, resp. certifikát o účasti na kurzu. Podíl
úspěšných frekventantů z dosavadních deseti běhů (140 účastníků) činí podle sdělení pořadatelů 42
%. Účastníky 11. skupiny, kterou jsme při své studijní cestě sledovali, byli frekventanti z Chorvatska,
Albánie, Česka, Německa a Walesu.
Školiteli byla skupina mezinárodních expertů z osmi evropských zemí (Anglie, Nizozemí, Švédsko,
Belgie, Severní Irsko, Rakousko, Litva a Lucembursko). V čele kurzu stál David Roland Elleray (ENG),
jehož známe z vystoupení na Masarykově univerzitě, kde 13. února t. r. pronesl na Fakultě
sportovních studií úvodní přednášku na konferenci a workshopu MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
ROZHODČÍCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ. Zástupcem vedoucího kurzu byl Jaap Uilenberg (NED).
Kurz probíhal ve dvou lokalitách: V hotelu Best Western Chavannes De Bogis a v cca 10 km
vzdáleném sídle UEFA v Nyonu. V hotelu byli ubytováni a stravovali se všichni účastníci kurzu. Hotel
poskytuje několik konferenčních místností a salonků, z nichž několik měla UEFA pronajato. Po oba
večery, které jsme v hotelu zažili, účastníci školení sledovali zápasy Ligy mistrů, resp. Evropské ligy (FC
Basilej - Bayern Mnichov 22.2., Atletico Madrid - SS Lazio 23.2.). Následovaly podrobné rozbory a
kritická analýza výkonů rozhodčích a asistentů v obou utkáních. V saloncích hotelu, vybavených
spolehlivou videotechnikou, se uskutečňovaly semináře a diskuse nad sestřihy vybraných zápasových
situací.
Větší část programu kurzu probíhala v hlavním sídle UEFA v Nyonu (cca 25 km od Ženevy), které
nabízí prostorné sály, sloužící jako posluchárny kurzu, a přilehlý sportovní komplex se 7 tréninkovými
hřišti a zázemím, kde se konaly testy zdatnosti, pohybová cvičení, ukázky fyzického a reagenčního

tréninku. K ukázkám fotbalových situací byla najata skupina místních fotbalistů, kteří nadšeně sehráli
nejen běžnou hru, ale také kritické momenty jako kupř. vzájemnou potyčku mužstev, protesty proti
rozhodnutí rozhodčího či zranění hráče. Výstupy jednotlivých účastníků kurzu se natáčely dvěma
kamerami, z nichž jedna sledovala hlavního rozhodčího, druhá výkony asistentů. Všechny byly
podrobeny analýze a všestranné kritice, která si neosobovala právo neomylně posoudit správnost
rozhodcovského verdiktu, ale dávala prostor expertům i frekventantům k vyslovení vlastního
stanoviska. Všechna rozhodnutí byla posuzována jak z hlediska litery fotbalových pravidel, tak
podle pochopení jejich ducha. Přítomní experti vštěpovali účastníkům důležitost konzistentního,
neměnného rozhodování, stejně jako nutnost, aby trojice rozhodčích vždy vystupovala jako tým,
jehož jednotliví členové se podporují navzájem.
Součástí kurzu bylo vyplňování hodnotících dotazníků pro rozhodčí s body Tři hlavní přednosti
(hodnoceného účastníka), Hlavní oblasti osobního rozvoje: Formality, Předzápasová taktická
příprava, Vytrvalost a běh, Mimoslovní komunikace (Body language), Dorozumívání a signalizace,
Souhra s asistenty, Kontrola disciplíny, Vlastní analýza, Úroveň angličtiny. Asistenti rozhodčích měli
v dotazníku ještě také body Souhra s rozhodčím, Posuzování postavení mimo hru, Spolupráce při
posuzování přestupků.

