
POZVÁNKA na ŠKOLENÍ 
rozhodčích atletiky  3. třídy. 

 

Toto školení  je  určeno  pro  zájemce o rozhodování atletických soutěží, ale také 

pro všechny další zájemce z řad závodníků, jejich rodičů, trenérů, učitelů TV a 

dalších osob, které se zajímají o to, dle jakých regulí probíhají jednotlivé atletické 

disciplíny.  
 

Účastníci školení musí splňovat věk 18 let, docílený v roce 2023. Po úspěšném 

absolvování tohoto školení se stávají atletickými rozhodčími 3. třídy. Přihlásit se 

lze i v případě, že zájemce o školení dovrší letos pouze 16 nebo 17 let. V takovém 

případě, po úspěšném zakončení kursu, se stává atletickým rozhodčím-čekatelem 

na 3. třídu. Dovršením osmnácti let se pak automaticky stává rozhodčím 3. třídy.  
 

Přednášená látka je zaměřena na problematiku rozhodování běhů, skoků, vrhu a 

hodů. Způsob rozhodování chůze, vícebojů a startování je přednášen až na školení 

určenému pro činovníky, kteří se chtějí stát, po dvouleté předchozí praxi  

rozhodčího třetí třídy,  rozhodčími 2. třídy. 
 

Základní informace : 
 

Termín školení  :   Neděle 12. března 2023   -  zahájení v 9.00  hodin ,   

                                                                                        předpokládané ukončení 

                                                                                        v 16.00 hodin.  

Místo konání    :    Turnov, tribuna stadionu AC Turnov  
                                    
Místo srazu      :    velká klubovna (prostor pro VIP) v 1. patře tribuny.  
                                    
 

Další informace, které se týkají akce :  
 

Školné                    :  Z rozhodnutí vedení  Libereckého krajského atletického  

                                  svazu zájemci  o proškolení  složí před započetím kursu  

                                  částku   200,-  Kč  na  úhradu  části  nákladů  spojených   

                                  s  pořádáním  akce. Tuto částku  v řadě  případů oddíly  

                                  zpětně  nově  vyškoleným  rozhodčím  proplácejí. 
 

Vezměte s sebou  :    Psací potřeby, event. svačinu a pití.         
 

                                 Pro zpřesnění svazové evidence sboru rozhodčích bude na  

                                 účastnicích požadována adresa bydliště, telefony, e-mail  

                                 (pokud mají k disposici) a rodné číslo. 
      
                 



Závazné přihlášky : 

                    

                   Zašlete  nejpozději do soboty 4. března 2023 !! 

 

                           Ing. Zbyňku Budínskému, vedoucímu školení, na jeho  

                           adresu :   466 02  Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17   

                           nebo        e-mailem na internetovou adresu :  

                                           zbynek.budinsky@seznam.cz     

 

Přihláška musí obsahovat : 
 

Příjmení – jméno – celé datum narození – příslušnost k oddílu/klubu a  

e-mailovou adresu 

 

Přihlásit se na školení může člen libovolného 

atletického oddílu registrovaného v rámci Libereckého 

krajského atletického svazu nebo člen Sokola. 
  
                                                   
 

                                                                              Karel Hoferek, v.r. 

                                                              předseda komise rozhodčích LKAS 

 

 


