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Komise rozhodčích ČSA vyhlašuje školení rozhodčích III. třídy a školení rozhodčích IV. třídy pro letošní zimní
sezónu 2017/2018

Dle nového nastavení (viz. článek) - PLÁN NA ROZVOJ ROZHODČÍCH SOFTBALLU Komise rozhodčích
připravila termíny pro školení nových rozhodčích.

Školení rozhodčích III. třídy – první běh

1. víkend: 25. - 26. listopadu 2017
2. víkend: 9. - 10. prosince 2017

Školení rozhodčích III. třídy – druhý běh

1. víkend: 13. - 14. ledna 2018
2. víkend: 3. - 4. února 2018

Komise rozhodčích žádá všechny zájemce o účast na školeních III. třídy, aby co nejdříve zaslali
přihlášku na školení a běh školení, který je pro ně vhodný, tj. uchazeči o licenci rozhodčího si mohou
sami zvolit vhodnější termín (I. nebo II. běh).

Dále Komise rozhodčích žádá oddíly, aby projevili svůj zájem o pořádání školení III. třídy, kdy jeden oddíl
vždy může pořádat jeden běh školení. Prosím hlaste svůj zájem nejpozději do 15.10.2017, aby bylo
možné následně rozhodnout a zveřejnit k termínům i místa školení.

Zájem o pořádání prosím hlásit emailem na adresu: jan.hora@email.cz a v kopii na: info@softball.cz

Podmínky pro pořádání školení rozhodčích III. třídy

Pořadatel zajistí na oba víkendy výukové prostory (školní třída, klubovna, místnost s možností sezení u stolů pro
cca. 20 osob) a dále zajistí možnost využití tělocvičny nebo haly či velké místnosti pro možnost praktického
nácviku. Praktický nácvik neprobíhá po dobu celých víkendů, ale je možné přizpůsobit podmínkám možnosti
tělocvičny.

Počet účastníků je 8 – 20 osob na jedno místo. Komise rozhodčích zajistí pro každý termín školení lektorský
tým.

Podmínky pro účastníky školení III. třídy

V návaznosti na povinnost oddílů o nominaci rozhodčích do soutěží jichž se budou účastnit, připravila Komise
rozhodčích pro letošní zimu dva běhy školení, aby bylo dostatek příležitostí pro zájemce o vyškolení.

Podmínkou splnění je účast na 1. i 2. víkendu školení, kdy je na zájemci v kterém běhu bude jednotlivé
víkendy absolvovat, nutnost je pouze splnit oba víkendy během jedné zimní sezóny. Dále je nutná následná
účast na zimním halovém turnaji v rámci praktické části školení. Možnosti turnajů budou nabídnuty během
školení, případně individuálně konzultovány a přizpůsobeny možnostem účastníků.

Komise rozhodčích se chystá zvážit možnost pořádání školení rozhodčích i v jarních a letních měsících
v závislosti na poptávce.

Vstupní poplatek na školení rozhodčích III. třídy je 750,- Kč za jednoho účastníka.

Přihlášky na školení rozhodčích III. třídy prosím zasílat emailem na adresu: jan.hora@email.cz a v kopii na:
info@softball.cz

Přihláška musí obsahovat: JMÉNO ÚČASTNÍKA, ROK NAROZENÍ, ODDÍL (pokud je registrován) a hlavně
informaci jakých víkendů školení má účastník zájem se účastnit.
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Školení rozhodčích IV. třídy – školení pro rozhodčí mládežnických turnajů a rodiče

Termín:
dle zájmu oddílů – 2 termíny v období listopad až prosinec 2017 + další 2 možné termíny na záčátku příštího
roku (leden až březen 2018)

Komise rozhodčích žádá všechny oddíly se zájmem o pořádání školení IV. třídy pro své členy nebo pro členy z
více oddílů o informaci o tomto zájmu, a to opět emailem na adresu: jan.hora@email.cz a v kopii na:
info@softball.cz, nejpozději do 20.10.2017, aby bylo možné následně rozhodnout a zveřejnit termíny a místa
školení.

Podmínky pro pořádání školení rozhodčích IV. třídy

Pořadatel zajisti na jeden den, alternativně na dva dny v případě večerních školení, kdy jeden celý den může být
rozložen do dvou odpoledních/večerních částí, výukové prostory (školní třída, klubovna, místnost s možností
sezení u stolů pro cca 20 osob).

Počet účastníků je 8 – 20 osob. Komise rozhodčích zajistí

Podmínky pro účastníky školení IV. třídy

V návaznosti na zájem oddílů o vyškolení rozhodčích pro oddílové potřeby a rozhodování mládežnických zápasů
a turnajů, připravila Komise rozhodčích nabídku nejnižšího stupně školení pro oddíly.

Podmínkou splnění je účast na celém školení, které je dle podmínek pořadatele vypsáno na 1 den, nebo dvě
odpolední části.

Vstupní poplatek na školení rozhodčích IV. třídy je vždy ZDARMA

Přihlášky na školení rozhodčích IV. třídy prosím zasílat po zveřejnění termínů (vč. míst) emailem na adresu:
jan.hora@email.cz a v kopii na: info@softball.cz

Přihláška musí obsahovat: JMÉNO ÚČASTNÍKA, ROK NAROZENÍ, ODDÍL (pokud je registrován) a hlavně
informaci jakého termínu školení má účastník zájem se účastnit.

Informace o náplni jednotlivých školení, vč. harmonogramu a studijních podkladů budou zveřejněny
v nadcházejících týdnech na stránkách ČSA.

Za Komisi rozhodčích
Jan Hora
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