Program Školení rozhodčích volejbalu III. třídy
=======================================================
(2.-3. listopadu 2018)
I. část - T E O R I E
Termín:

2. - 3. listopadu 2018 (pátek a sobota)

Místo konání:

Škoda Auto Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 29301

Spojení:

viz link http://www.savs.cz/o-skole/kontakty/

Přineste si:

Oficiální pravidla volejbalu FIVB, Směrnice ČVS č. 04/2011 (Soutěžní řád
volejbalu-SŘV), psací pomůcky, poznámkový blok, tablety případně noteboky

PROGRAM
Pátek 2. listopadu 2018:
15:00 – 15:15 Úvod ke školení
15:15 – 19:00 Výklad pravidel

Sobota 3. listopadu 2018:
09:00 – 12:30 STK
12:30 -13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Zápis o utkání + Administrativa rozhodčího
13:30 - 14:00 Práva a povinnosti rozhodčích
14:00 - 15:00 Psychologie + příprava na test
15:00 - 15:15 Přestávka
15:15 - 16:00 Písemné testy
16:00 - 17:00 Opravy testů + ústní pohovory
17:00 - 18:00 Závěr teoretické části – vyhodnocení a diskuze

II. část - P R A X E
Termín: bude upřesněno 2 listopadu na začátku školení s tím, že každý účastník musí odpískat minimálně
jeden zapas mládeže. Pro každého účastníka budou nabídnuté různé terminy utkání, tak aby si sám vybral
a dostavil se.

POZNÁMKY
Na školení budou přednášet zkušení lektoři:
ING. EMIL VELINOV, PH.D. -Současný extraligový rozhodčí, školitel rozhodčí II třídy,III. třídy a
předseda komise rozhodčích Středočeského kraje.
ING. PETR DUŠEK- současny extraligový rozhodčí, školitel III třídy a člen komise rozhodčích
Středočeského kraje.
Zdeněk ŠKODA (člen subkomise delegatů komise rozhodčích ČVS a PVS, rozhodčí 1. třídy, dlouholetý
mezinárodní rozhodčí FIVB)

ADAM LENERT (sekretář komise rozhodčích, předseda komise rozhodčích Libereckého kraje, školitel
rozhodčích II. třídy III. třídy
- výklad Pravidel volejbalu, odborné záležitosti rozhodčích, výkon funkce, psychologie,
praktické výstupy.
Všichni přihlášení účastníci školení si hradí cestovné a stravování. Z poplatků přihlášených jsou
hrazeny náklady na organizaci školení. Oběd je možné absolvovat přímo v budově SAVS. V průběhu
školení pro účastníky budou zajištěny nápoje a malé občerstvení.
Informace ke školení, resp. omluvy po podání přihlášky: Emil Velinov, Předseda komise rozhodčích
Středočeského kraje, MT – 730 803 175, e-mail: emil.velinov@savs.cz

30. září 2018, Mladá Boleslav

Ing. Jiří Sloup předseda Středočeského KVS v.r. a Ing. Emil Velinov, Ph.D., předseda KR KVS a
vedoucí školení

Těšíme se na Vás ☺!

