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ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH III. TŘÍDY
ZPČ oblastní komise si vás dovoluje pozvat na školení nových rozhodčích moderní gymnastiky III. třídy pořádané
dle kvalifikačního řádu ČSMG. Školení zajišťuje lektorský tým mobilní akademie ČSMG. Odborným garantem
školení je Gabriela Kavalířová. Lektory budou Gabriela Kavalířová a Olga Vodičková.
Termín:

10. - 11. února 2018

Přezkoušení:

4. března 2018

Místo:

Hala TJ Slavoj, Třebízského 12, Plzeň

Cena:

Školení 1 600,- Kč + 50,- Kč na vystavení nové průkazky
Celkem 1 650,- Kč / osobu.

Program:

sobota 10. 2.

12:00 - 19:00

neděle 11. 2.

9:00 - 18:00

13. 2. - 3. 3.

samostudium v rozsahu 8 vyučovacích hodin

sobota 4. 3.

9:00 - 12:00 – přezkoušení, testy

Časový program je orientační.
Cestovné:

na vlastní náklady

Ubytování:

na vlastní náklady

Stravování:

na vlastní náklady (v ceně školení zajištěna káva, čaj, voda)

Školení je dle kvalifikačního řádu ČSMG zaměřeno na soutěžní řád, pravidla MG, názvosloví, klasifikační
program, základní program, kombinovaný program, provedení volného programu (artistika, technika), provedení
společných skladeb a další.
Prosíme účastníky, aby se předem seznámili s pravidly moderní gymnastiky 2017 - 2020 včetně změn k 1.1.2018.
Na školení vezměte s sebou přezůvky, pravidla, psací potřeby a blok.
Školení se můžou zúčastnit pouze řádní členové ČSMG po dosažení 18 let věku a na základě písemného
doporučení mateřského klubu (je třeba vzít s sebou).
Pro vystavení průkazky je třeba přinést pasovou fotografii a vyplněnou „Přihlášku k registraci / Vystavení
registračního průkazu ČSMG“.
Závazné přihlášky zaslat na e-mail: kavalirova@centrum.cz do pátku 26. 1. 2018. V přihlášce uveďte u všech
účastníků plné jméno a příjmení, datum narození, telefon, e-mail a název oddílu.
Korespondenční adresa: Gabriela Kavalířová, Malé náměstí 135, Blovice 336 01. Telefon: 777 993 028.
Pořadatel si vyhrazuje ukončit příjem přihlášek i před stanoveným termínem v případě naplnění maximálního
počtu účastníků. Přednostní přijetí mají členové ze Západočeské oblasti. Účast na školení bude potvrzena.
V případě malého zájmu účastníků si vyhrazujeme právo školení zrušit.

V Karlových Varech 7. 1. 2018
Jiří Herian, předseda ZPČ OK MG

