Pozvánka na školení rozhodčích licence „NU“
Vážené kolegyně, vážení kolegové rozhodčí,
rád bych Vám touto formou připomněl blížící se uzávěrku školení rozhodčích licence „NU“, která je
určena rozhodčím při jednorázových mezinárodních akcích konaných na území České republiky.
S ohledem na fakt, kdy mezinárodním vrcholem v nadcházejícím roce bude Mistrovství Evropy
juniorů a kadetů, které se uskuteční v rozmezí 7-16. 7. 2019 v Ostravě si Vám ještě jednou dovolujeme
zaslat nabídku k účasti na tomto školení, které se uskuteční při příležitosti konání
WJC ITTF Czech Junior & Cadet Open, který se uskuteční v termínu 13-17. 2.2019 v Hodoníně.
Pro vaše školení v rámci tohoto turnaje jsou vymezeny dny 13-15. 2. 2019 (středa až pátek),
kdy je nutné, abyste se zúčastnili úvodního mítinku rozhodčích, který proběhne v úterý 12. 2. 2019
ve večerních hodinách (čas bude upřesněn přihlášeným zájemcům).
S ohledem na požadavky ze strany ETTU k zajištění rozhodčích na nadcházející
Mistrovství Evropy juniorů a kadetů 2019 si dovolujeme upozornit, že pozvánka pro rozhodčí na
tuto akci bude určena pouze rozhodčím s licencí IU a NU, kterou můžete získat právě v Hodoníně.
Jiná příležitost v nadcházejícím kalendářním roce již vypsána nebude.
Žádáme všechny aktivní držitele licence A, případně B, kteří mají o výše uvedené školení zájem,
nechť se přihlásí do uzávěrky prodlouženého termínu, který byl stanoven do pátku 4. 1. 2019 a to na
mailovou adresu: tomas.malik@ping-pong.cz.
Pořadatel zajistí na své náklady ubytování a stravu po dobu pobytu, a to od úterní večeře 12. 2.
2019 do sobotní snídaně 16. 2. 2019 (případně nedělního oběda). Každý den aktivní činnosti rozhodčího
bude odměněn částkou 600,- Kč. V případě úspěšného absolvování školení a vašeho zájmu je možné
pokračovat v rozhodování do konce turnaje, tedy do neděle 17. 2. 2019.
KR ČAST upozorňuje, že jde o jediný vypsaný termín školení a semináře pro rozhodčí licence NU
pro rok 2019. Žádné další vzdělávací akce vedoucí k zisku či prodloužení licence nebudou v roce
2019 vypsány.
Směrnice:
Vedoucí školení:
Lektor školení:
Další informace:

Školení a seminář bude probíhat v souladu se směrnicí ČAST č.4-2018.
Tomáš Malík
Roman Klecker
Upřesňující informace, včetně požadavku na vaše vybavení pro výše
uvedené akce, stejně tak program školení a semináře obdržíte po uzávěrce
přihlášek spolu se seznamem rozhodčích vybraných pro tuto akci,
po 10. 1. 2019.

Těším se na případnou spolupráci s Vámi

V Kostelci nad Orlicí, 27. 12. 2018

