ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ SVAZ
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel./fax 233 101 142, email: puk@cstv.cz

Pozvánka na školení rozhodčích 2. a 3. třídy
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 Mladá Boleslav ve dnech 26.8. – 28.8. 2016.
KSLH střední Čechy zajišťuje všem účastníkům školení, sportovní areál, lektory, učebnu a
písemné materiály, ubytování a stravování.
Náplní tohoto školení je detailně Vás seznámit s kompletním zněním pravidel LH, pohybem
rozhodčích a signalizací během utkání a seznámit Vás s právy a povinnostmi rozhodčího.
Během semináře budete prověřeni testem z bruslařských dovedností, atletických schopností
(Cooperův běh – vytrvalost, překážkový běh – rychlost, skok z místa – výbušnost ) a na závěr
testu znalostí pravidel LH.

Termín konání:26.8. – 28.8.2016
Místo konání: Zimní stadión Mladá Boleslav
Sraz: pátek 26.8. na ZS Mladá Boleslav
Čas: 16:00
Konec semináře: neděle 28.8. ve 14:00
Cena semináře: 2990 kč Cena zahrnuje ubytování, stravování, výukové
materiály (pravidla, stanovy, rozpis soutěží, odznak rozhodčího, průkaz
rozhodčích)
Sebou: Brusle,a oblečení na led,boty a oblečení na atletiku, plavky,papír a tužku
a fotografii formátu na „občanský průkaz“.
Podmínky pro přiznání licence rozhodčího 3.třídy :
Test z bruslení – alespoň 150 bodů ( max.300 bodů )*
Test z atletiky – alespoň 35 bodů ( max.100 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 )
Časový harmonogram školení : *
26.8.2016

16:00 sraz účastníků semináře v restauraci na ZS (vstup z ulice) Parkování

možné na parkovišti hotelu v areálu ZS.
17:00 řízení vzorového utkání rozhodčími s předpokladem získání licence 2
19:30 večeře
20:00 rozbor odpískaného utkání

27.8.2012

7:30

snídaně

8:15

školení pravidel LH

11:00 ukázky testů bruslení
12:00 oběd
13:00 výklad pravidel
16:30 atletika
18:00 Večeře
20:00 bazén
28.8.2012

8:00

snídaně

8:30

Výklad pravidel, test z pravidel

11:00 test bruslení a pohyb rozhodčích na ledě
12:15 oběd
13:00 zhodnocení semináře a diskuse
14:00 ukončení semináře
* Harmonogram školení může být upraven dle potřeb.

Kursovné :
Kursovné je třeba uhradit nejpozději do 30. Července 2016 a doklad o zaplacení předložit
pro případnou kontrolu při prezenci na školení.
V případě nízkého počtu přihlášených účastníků bude seminář zrušen a kursovné vráceno.
S případnými dotazy týkajícími se školení se prosím obracejte na předsedu komise
rozhodčích Michala Tasche, tel. 775 349 880, popř. mailem taschm@seznam.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Michal Tasch
předseda KR v.r.

