ETTU European Youth Championships 2019
KR ČAST ve spolupráci s URC ETTU tímto zve rozhodčí licence „IU“ a „NU“ na
ETTU European Championships 2019, které se uskuteční v Ostravě
Termín konání turnaje:

7. 7. – 16. 7. 2019

Místo konání:

Ostrava

Varianty přihlášek:

KR ČAST s ohledem na termín konání turnaje a jeho délku vypisuje tři
možnosti výběru pro působení rozhodčího na výše uvedené akci, a to
v následující podobě:

1) celý turnaj

neděle

7. 7. 2019

až

úterý

16. 7. 2019

10 dní

2) soutěže družstev

neděle

7. 7. 2019

až

čtvrtek

11. 7. 2019

5 dní

3) soutěže jednotlivců

pátek

12. 7. 2019

až

úterý

16. 7. 2019

5 dní

V případě zájmu zašlete přihlášku se specifikací Vámi preferované varianty do níže uvedeného termínu
na adresu: tomas.malik@ping-pong.cz. Všechny přijaté přihlášky budou zpětně potvrzeny.
Uzávěrka přihlášek:

do 30. 4. 2019

Ubytování a strava:

Ubytování a strava bude zajištěna pro nominované rozhodčí dle nominace
rozhodčích na jednotlivé fáze turnaje.

Další informace:
• Rozhodčí s licencí „IU“ a „NU“, kteří již avizovali svůj zájem o tuto akci, jsou uvedeni
v dokumentu Kalendář mezinárodních rozhodčích k 17.2.2019 a tímto je žádám, aby upřesnili
variantu svého výběru dle výše uvedených variant, a to rovněž do 30. 4. 2019.
• Denní odměna bude vyplacena dle Směrnice ČAST č.4-2017 s následujícím upřesněním:
Rozhodčí, kteří zvolí v rámci přihlášky variantu č. 1 (zúčastní se celého šampionátu, tj. soutěže
družstev i jednotlivců (varianta č. 1) obdrží v celkové výši 6600,- Kč. (10 dní * 600,- Kč +
600,- Kč)
Rozhodčí, kteří zvolí v rámci přihlášky variantu č. 2 nebo č. 3 (zúčastní se části šampionátu)
obdrží 3000,- Kč (5 dní * 600,- Kč)
• Cestovné bude hrazeno dle Směrnice ČAST č.1-2019 a dle rozpisu dopravy, který bude
součástí seznamu rozhodčích pro tuto akci
• Nominace na „European Youth Championships 2019“ bude zveřejněna po 1. 5. 2019
• Další informace budou zaslány spolu s nominací rozhodčích na tento turnaj po 1. 5. 2019
V Hodoníně, 17. 2. 2019

