V Olomouci dne 8.8.2022

POZVÁNKA
na předsezónní seminář rozhodčích ledního hokeje
s licencí I., II. a III. třídy a s licencí trvale platnou ČSLH
Termín:

27.8.2022 (sobota), sraz ZS Olomouc v 7.45 hodin.

Místo konání: Olomouc-magistrát
Adresnost:

rozhodčím I. třídy /nezařazeným přímo v soutěžích ČSLH/, dále rozhodčím II. a III.
třídy ČSLH a s licencí trvale platnou ČSLH.

Obsah, program:

bruslení, 3 cviky - rychlost, obratnost a vytrvalost /viz příloha/
teorie - přednášky, pokyny, informace, rozhodnutí KR KVV, RČH

S sebou:

sportovní oblečení k pobytu a pohybu ve sportovním prostředí a dále kompletní
výstroj rozhodčího k bruslařským testům na ledě včetně helmy RO /dres s našitým,
platným odznakem RO ČSLH/, psací potřeby, poznámkový blok, Pravidla ledního
hokeje 2018-2022, Knihu příkladů k pravidlům ledního hokeje 2018-2022, Soutěžní a
disciplinární řád ČSLH - 06/2018. U absolventů mladších 18 let i písemný souhlas
zákonného zástupce s účastí na akci.

Poplatek:

ve výši 400,- Kč
splatný do termínu 22/08/2022 předem bankovním převodem
- poplatek za uvedení RO na Nominační listině krajských soutěží sezony 2022/2023.
Kopii dokladu zasílá RO elektronicky do 19/08/2022 na EM sekretáři potvrzení
účasti RO na akci.

Bankovní spojení:
Variabilní symbol:

000086-6658250257/0100
201

Zpráva pro příjemce:

jméno, příjmení - poplatek rozhodčí

Hodnocení, limity:

viz samostatný soubor s tabulkami v příloze, dosažené body jsou podkladem
pro zařazení rozhodčího na nominační listinu příslušné soutěže a udělení
příslušné, odpovídající licence na sezonu 2022/2023 a to minimálně:
-> testy bruslení: 200 bodů - licence I., II. a třídy T
180 bodů - licence III. třídy ČSLH
-> test z teorie: 170 bodů - licence I., II. a třídy T
160 bodů - licence III. třídy ČSLH
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Příp. omluvy:

výhradně písemně /EM/ sekretáři - nejpozději do termínu po - 22/08 2022,
do 18:00 hod. Bez absolvování celého obsahu předsezonního semináře a
neuhrazení příp. vyměřených restů nebude jednotlivec vůbec zařazen na
nominační listinu a nebude delegován na utkání.

Nabídka literatury:

Pravidla ledního hokeje 2018-2022, cena 150,- Kč, Soutěžní a disciplinární řád
ČSLH, edice 09/2017, cena 150,- Kč, ostatní tituly - na objednání

Vedoucí akce:

Petr Sedlák, předseda KR KVV ČSLH,
MT – 608 193 051
EM – selen201@seznam.cz

S pozdravem a přáním úspěšného absolvování semináře

Pavel Sedlák
sekretář

M +420 725 574 938
E olomoucky@czehockey.cz

OLOMOUCKÝ KVV ČSLH
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