
POZVÁNKA na SEMINÁŘ 
rozhodčích atletiky  2. a 3. třídy. 

 

Tento prolongační seminář  je  určen  pro  rozhodčí 2. a 3. třídy, kterým v nedávné 

době propadla kvalifikace rozhodčího atletiky nebo jim tato kvalifikace propadá 

v roce 2023.  Seminář je vhodný rovněž pro rozhodčí 2. třídy, kteří mají v úmyslu 

v nejbližší době absolvovat školení rozhodčích 1. třídy.  
 

Náplní semináře je seznámení účastníků se všemi změnami v pravidlech atletiky, 

ke kterým došlo v období let 2017 až 2023. Rovněž budou vysvětleny vybrané 

pasáže pravidel, ve kterých se často při závodech rozhodčími chybuje.  Bude také 

odpovězeno na vznesené dotazy, které se týkají rozhodování v atletice. 
 

Účastníci semináře si účastí na tomto doškolení prodlouží svou formální 

kvalifikaci na dalších 5 let. 
 

 

Základní informace : 
 

Termín školení    :     Neděle 26. března 2023.  - zahájení v 9.00 hod.   

                                                                                        předpokládané ukončení 

                                                                                        ve 14.00 hodin.  

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

Další informace, které se týkají akce :  
 

Školné                    :  Z rozhodnutí vedení  Libereckého krajského atletického  

                                  svazu zájemci  o doškolení  složí před započetím kursu  

                                  v hotovosti částku   200,-  Kč  na  úhradu  části  nákladů   

                                  spojených s pořádáním  akce. Tuto částku v řadě  případů                                     

                                  oddíly zpětně  nově  doškoleným  rozhodčím  proplácejí. 
 

Vezměte s sebou  :     Psací potřeby, vlastní občerstvení. 

                                  Nezapomeňte s sebou vzít také legitimaci rozhodčího ! 

                                  Bude Vám do ní potvrzeno prodloužení kvalifikace.        
 

                                  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 neděle 12. března 2023 !! 

 

                        Ing. Zbyňku Budínskému, vedoucímu semináře, 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 – rodné číslo – příslušnost k oddílu/klubu – e-mailovou adresu 

 

Přihlásit se na školení může člen libovolného 

atletického oddílu registrovaného v rámci Libereckého 

krajského atletického svazu. 
  
                                                   
 


