ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF
Zátopkova 100/2, P.S. 40, Praha 6, 160 17, GSM sekretariát : +420 604 258 109
www.taekwondo.cz

e-mail : sekretariat@taekwondo.cz

ODDĚLENÍ ROZHODČÍCH
organizuje

XXXIV. seminář a technický kurz pro rozhodčí ČST ITF
Datum:

22. - 23. ledna 2016

Místo konání: ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha
Ubytování:

svaz nezajišťuje, možnosti:
- hotel Chodov tel.	
  tel:	
  777	
  772	
  082,	
  mail:	
  manager@hotelchodov.cz	
  
- event. p. Martin Zámečník (tel. 603 302 739) nejpozději do 15.1.2016

Strava:

Nebude zajištěna, v blízkém okolí jsou restaurace s možností individuálního stravování

Přihlášky:

Pouze písemně, nejpozději do pondělí 18.1.2016 do 12:00 hodin na přiloženém
formuláři e-mailem na adresu rozhodci@taekwondo.cz

Poplatek:

350,- Kč / 1 osoba, při přihlášení po uzávěrce 450,- Kč / 1 osoba.
Nečlenové svazu 450,- Kč / 1 osoba, po uzávěrce 550,- Kč / 1 os.)
Platby pouze v hotovosti při registraci.

Akce je určena:
•

Všem zájemcům, kteří se chtějí stát rozhodčími na oficiálních soutěžích Českého svazu
taekwonda ITF. Mělo by se jednat o nejvyšší technické stupně v jednotlivých oddílech a školách.
(minimálně 2. kup, raději alespoň 1. kup či I. dan) starší 16 let.

•

Bývalým rozhodčím – držitelům licencí z roku 2010 (č. C2-XX/2010) a starších. Tyto licence již
nelze obnovit pouze úspěšným složením testu - je třeba opětovné absolvování kurzu (viz platná
svazová směrnice).

•

Všem stávajícím rozhodčím, kteří si chtějí aktualizovat a zlepšit své znalosti soutěžních pravidel.

•

Všem dalším zájemcům, např. koučům, pro něž je detailní znalost soutěžních pravidel velice
potřebná, také zkušeným závodníkům, reprezentantům ČR atd.

Další informace:
•

Všichni účastníci, kteří absolvují celý tento seminář a technický kurz a úspěšně složí test ze
soutěžních pravidel, získají licenci rozhodčího ČST ITF třídy C2 (s platností do 30.6.2017).

•

S sebou přivezte prosím oficiální oděv rozhodčího ITF / EITF (bílá košile s dlouhým rukávem, bílé
ponožky, modročerné kalhoty, modročernou kravatu, pokud možno i modročerné sako) a dobok.

•

Testu ze soutěžních pravidel v sobotu 23.1.2016 od 12:30 hod. se mohou zúčastnit po řádném
přihlášení do 18.1.2016 i stávající držitelé licencí z let 2011-2015 platných do 31.12.2015 či do
30.6.2016 (licence s platností do 30.6.2016 je však možno obnovovat i v podzimních termínech
2016). Prodlužování platnosti licencí podléhá svazové směrnici č. 15. Složení testu v 1. pololetí
bude dále možné také při Czech Open 2016 v dubnu a při 1. celorepublikovém setkání STM 2016.
Ve 2. pololetí 2016 lze využít termínu při 2. celorepublikového setkání STM a během MČR 2016.

Program :
pátek 22.1.2016 :

14:00 - 14:30 hod
14:30 - 20:30 hod

registrace v učebně na ZŠ Campanus
kurz (teorie)

sobota 23.1.2016:

08:00 - 11:00 hod
11:30 - 12:30 hod
12:30 - 13:30 hod

kurz (praxe) v tělocvičně
kurz (teorie)
test ze soutěžních pravidel a zakončení semináře

MUDr. Rostislav Kaňka
hlavní rozhodčí svazu

tel. 602 409 399

