Školení rozhodčích 2. a 3. třídy
POZVÁNKA

Termín: 24. – 26.8.2018
Místo: Zimní stadion Mladá Boleslav
Cena školení: 2.990,- Kč

Vážení,
dovolte mi, abych Vás jménem komise rozhodčích Středočeského hokeje pozval na školení
rozhodčích 2. a 3. třídy.
Středočeský hokej zajišťuje všem účastníkům školení sportovní areál, lektory, učebny 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)

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)
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Přibližný časový harmonogram:
24.08.2018

16:30
17:00
18:30
19:30

sraz účastníků semináře na ZS v Mladé Boleslavi
školení pravidel LH
video prezentace
Večeře

25.08.2018

07:30
08:30
11:00
12:00
13:30
15:00
18:30

snídaně
školení pravidel LH
školení 1. pomoci
oběd
pohyb na ledě
3. třída – výklad pravidel, 2. třída - atletika
večeře

26.08.2018

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

snídaně
test pravidel LH
test bruslení
oběd
zhodnocení semináře, diskuze a ukončení

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 hokeje. Tuto vyplněnou přihlášku prosím
zašlete na email machac@stredoceskyhokej.cz. Na základě této přihlášky Vám budou zaslány
podklady pro zaplacení poplatku za školení.

Dodat přihlášku a doložit úhradu je nutné nejpozději do 10.8.2018.
V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude školení zrušeno a poplatek vrácen.
S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise rozhodčích Petra
Macháče, tel. 774131348, popř. mailem machac@stredoceskyhokej.cz.
S pozdravem
Petr Macháč
Předseda komise rozhodčích
www.stredoceskyhokej.cz
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