Středočeský KVV ČSLH

Zátopkova 100/2, p.s.40, 160 17 Praha 6, Tel.: +420 731 456 096,

Komise rozhodčích

www.stredoceskyhokej.cz

Škol ení r ozhodč ích 2. a 3. t ří dy
Pozvánka
na školení rozhodčích 2. a 3. třídy,
které se koná na ZS v Příbrami ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského krajského svazu ledního hokeje pozval na školení
rozhodčích 2. a 3. třídy. Toto školení se koná na zimním stadionu v Příbrami ve dnech 23. 03. – 25. 03. 2018.
KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebnu a písemné materiály.
Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním znění pravidel LH, pohybem rozhodčích, signalizací během
utkání a s právy a povinnostmi rozhodčího. Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností a na závěr
testu znalostí pravidel LH.

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 3.třídy:
Test z bruslení – alespoň 150 bodů (max. 300 bodů) *
Test z pravidel LH – alespoň 120 bodů (max. 200 bodů)
* netýká se účastníků, kteří absolvují kurs pouze pro vykonávání pomocných funkcí

Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 2.třídy:
Test z bruslení – alespoň 210 bodů (max. 300 bodů)
Test z atletiky – alespoň 50 bodů (max. 100 bodů)
Test z pravidel LH – alespoň 160 bodů (max. 200 bodů)

Přibližný časový harmonogram školení: *
23.03.2018

16:30
17:30
19:30
20:00

sraz účastníků semináře na recepci ZS v Příbrami
školení pravidel LH
večeře
Bazén
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24.03.2018

07:30
08:15
11:00
13:00
14:30
17:00
19:00

snídaně
školení pravidel LH
bruslení – pohyb rozhodčího a signalizace
oběd
atletika
školení pravidel LH
večeře

25.03.2018

07:30
08:30
10:00
12:00
13:30
14:00

snídaně
test pravidel LH
test bruslení
oběd
zhodnocení semináře a diskuse
ukončení semináře

Harmonogram školení může být upraven dle potřeb.

S sebou
Sportovní oblečení na bruslařské testy, plavky, nabroušené brusle, sportovní potřeby na atletiku, psací potřeby, poznámkový
blok, pravidla LH, průkazovou fotografii. Není třeba výstroj rozhodčího.

Přihlášení na školení:
Přihláška na školení je dostupná na webu Středočeského krajského svazu. Tuto vyplněnou přihlášku prosím zašlete na
email tasch@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány podklady pro zaplacení poplatku za
školení (cena školení 2 990 Kč).
Přihlášku je nutné podat nejpozději do 15. března 2018. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude seminář
zrušen a poplatek vrácen.
S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Michala Tasche,
tel. 775349880, popř. mailem tasch@stredoceskyhokej.cz.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Michal Tasch
Předseda komise rozhodčích
KVV ČSLH Střední Čechy
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