NEAKIVAIZDINIO TEISĖJAVIMO VERTINIMO FORMA
LŽSF OFICIALIŲ ASMENŲ RENGIMO PROGRAMA
DAILIOJO JOJIMO DISCIPLINAI

Kandidato vardas, pavardė:
Kandidato siekiama kategorija:
(apibraukti)

L1

L2

L3

Varžybų pavadinimas:
Varžybų vieta ir data:
Rungties lygis:
(apibraukti)
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FEI Level 1

FEI Level 2

FEI Level 3

FEI Level 4

Testo pavadinimas:
Rungties dalyvių skaičius:
Teisėjas – mentorius:
Mentoriaus kategorija:
(apibraukti)

1.

Kaip apibūdintumėte kandidato į teisėjus išvaizdą ir elgesį varžybų metu?
(pvz. tvarkinga apranga, dalykiškas bendravimas, punktualumas, ar praktika buvo iš anksto suderinta ir pan.)

2.

Ar kandidatas praktikos metu buvo tinkamai susipažinęs su testu?

3.

Kaip kandidatas paskirstė vietas lyginant su teisėju-mentoriumi, ypač pirmaujantiems 50% duetų?
Atvejai, kada kandidato teisėjavimas būtų pakeitęs prizinių vietų paskirstymą, laikomas klaida.

4.

Koks buvo kandidato procentinis atotrūkis tarp pirmos ir paskutinės vietos lyginant su teisėju-mentoriumi?
1 vieta:

Mentoriaus procentinis rezultatas:
Kandidato procentinis rezultatas:

Paskutinė vieta:

5.

Koks buvo procentinio rezultato atotrūkis konkretiems duetams, lyginant kandidato ir mentoriaus
rezultatus? Kiek dažnai ir ar dėl pagrįstos priežasties?
3% skirtumas yra leistinas, esant 5% skirtumui reikalingi argumentai, 7% ir daugiau skirtumas vertinamas kaip klaida.
Didesnis dėmesys skiriamas prizininkų duetams.

6.

Apibūdinkite, kaip kandidato skirti balai atspindi konkrečių elementų atlikimo kokybę? Koks skirtumas
lyginant su teisėjo-mentoriaus skirtais balais? Jei padarytos klaidos*, kiek vidutiškai jų tenka kiekvienam
testui?
*Klaida laikomi atvejai, kai kandidatas nepastebi esminės klaidos, testo klaidos, neįrašo įvertinimo apskritai, arba kai
kandidato ir mentoriaus konretaus elemento įvertinimas skiriasi 2 ir daugiau balų. 1.5 balo skirtumus prašoma pagrįsti,
1 balo skirtumas yra leidžiamas.

7.

Ar komentarai ir testo apibendrinimas pabaigoje taiklūs, lakoniški, naudojimai tinkami techniniai terminai ir
atitinka skirtus balus?
Komentarai privalomi visuomet, kai skiriamas 5-etas ar mažiau, visais kitais atejais – pageidaujami.

8.

Kaip kandidatas išnaudoja visą balų skalę? Koks atotrūkis tarp žemiausių ir aukščiausių balų tame pačiame
teste? Perdėtas 6.5 balo naudojimas yra nepageidaujamas.

9.

Ar kandidatas išmano dailiojo jojimo taisykles?

10. Kitos pastabos:

Neakivaizdinio teisėjavimo įvertinimas:
(apibraukti)

TEIGIAMAS

NEIGIAMAS

Teisėjo-mentoriaus vardas, pavardė, parašas:
N.B.! Tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinto neakivaizdinio teisėjavimo forma privalo būti užpildyta ir atsiųsta adresu
info@equestrian.lt per 2 savaites nuo praktikos atlikimo datos.

