
 

POZVÁNKA 

SEMINÁŘ ROZHODČÍCH LICENCE „C“ A „D“, 

 
Pořadatel :       Komise rozhodčích ČNS  

Termín:        17. 3. 2019 ( Ne)  

Místo:                          Úřad městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6 

Přihlášky:                   do pondělí 11. 3. 2019     elektronicky:  ivan.skoda@seznam.cz                   

Informace :                 Ivan Škoda,  telefon: 606 625 867                                   

Určeno:                        seminář je povinný pro rozhodčí všech ligových soutěží ročníku 2019 ( v rámci 

semináře si mohou ligoví i neligoví rozhodčí prodloužit platnost licence do roku 

2020 nebo do roku 2022) 

 

Poplatky:                    seminář s prodloužení licence do r. 2020 - 300 Kč, 

                                     seminář s prodloužením licence  do r. 2022 - 500 Kč   

                                     ( poplatky se platí na místě proti dokladu o zaplacení)  

 

Časový program:       prezence : 13 30 – 14 00 hod, zahájení : 14 00 hod., ukončení nejpozději v 18 hodin 

                                                          

Potřeby účastníků:     psací potřeby, poznámkový sešit, licence rozhodčího, soutěžní     

                                     řád, pravidla nohejbalu, rozpisy soutěží pro rok 2019 !!! (viz stránky  

                                     ČNS – sekce dokumenty, vše v aktuálním platném znění !!! )                                                                                           

 

Ubytování, obědy:      pořadatel nezajišťuje !!! 

                                          

Program semináře :   povinnosti rozhodčích před utkáním a po utkání, změny v pravidlech, 

                          posuzování sporných situací, Rozpis dlouhodobých soutěží, 

                                     komunikace mezi rozhodčími, signalizace rozhodčích,výklad sporných  

                                     ustanovení Pravidel a SŘ, chyby v zápisech o utkání, diskuse 

                                   

Lektoři školení:          Vl. Pavlík, M.Sachl ml., V.Bartovský,  I.Škoda,  J.Dutka , O. Pachman 

   

Poznámky :                  Dle rozhodnutí VV ČNS je absolvování jednoho ze dvou seminářů povinné pro 

rozhodčí ve všech ligových soutěžích ročníku 2019!  Druhý seminář rozhodčích  

se uskuteční ve stejném rozsahu  dne 10. 3. 2019 na Městském úřadu v 

Modřicích – viz pozvánky. V místě konání  semináře ( Praha 6) jsou parkovací 

zóny, které nejsou o víkendu zpoplatněné, je tedy možné je využít k parkování ! 

                                      Dne 3. března 2019 se koná Valná hromada ČNS, která může změnit Pravidla     

                                      nohejbalu a Soutěžní řád. Z tohoto důvodu doporučuji vytisknout si tyto dokumenty 

                                      až 8. 3. 2019  ( po jejich aktualizaci ). 

 

                                                                                                                                 Mgr. Vladimír Pavlík 

                                                                                                                                 Komise rozhodčích ČNS 

 



                                                 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                     


