Český lukostřelecký svaz
Czech Archery Association

Vážené kolegyně a vážení kolegové rozhodčí, vážené uchazečky a vážení uchazeči !
V Praze dne 27.8.2010
Ve dnech 8. – 10. 10. 2010 se uskuteční v aule ČSTV, Zátopkova ul., Praha 6 – Strahov, školení,
doškolení a seminář rozhodčích lukostřelby.
Aby bylo možné vše konkrétně připravit, potřebuji vědět, kolik z Vás se školení zúčastní.
Přihlášky těch, kteří se chtějí rozhodčími stát, si eviduji a počítám s nimi., takže v tom problém
není ale potřebuji i od nich znát požadavky na noclehy a stravu. Dále je třeba, aby uchazeči, kteří
jsou v přiloženém seznamu uvedeni pouze jménem, mi doplnili ostatní údaje, včetně data
narození ( ne R.Č. ). Datum narození nebude nikde zveřejňováno, ale každý rozhodčí ho má
uvedené na průkazu.
E-mailovou zprávu Vám potvrdím jako přijatou a vytisknu si jí, což pro mne bude doklad.
Musím ale připomenout, že pokud bude o stravování v jídelně ČSTV menší zájem, může se stát,
že pro tento menší počet lidí nebudou v sobotu a v neděli chtít vařit a museli bychom asi vystačit
s přinesenou stravou ( v roce 2008 bylo jídlo v jídelně ČSTV velmi dobré ).
Ten ze současných rozhodčích, který by z nějakých důvodů přihlášku neposlal, může rovněž
přijít, a po zaplacení poplatku se školení zúčastnit. Nicméně stravu a nocleh mít zajištěny nebude.
Přehled dosud přihlášených je přiložen a další zájemci se mohou přihlásit následně.
Podmínkou účasti na školení je dosažení věku 18 let do dne zahájení školení a registrované členství
v ČLS ( přes klub či oddíl, nebo individuelně) a zaplacení stanoveného poplatku.

Z přiloženého seznamu rozhodčích, staženého pro větší přehled do jednoho listu,
vyplývá zcela jasně, v jakém vztahu je ten který rozhodčí ke školení, tj. kdo na něj víceméně
musí, chce-li si zachovat stávající třídu či nemít na 2 roky zastavenou činnost, kdo nemusí vůbec,
pokud si nechce zvýšit kvalifikaci. Přihlásit se na školení ale může každý rozhodčí.
Vezměte, prosím, na vědomí, že každý z účastníků zaplatí příspěvek 300 Kč, který však
bude odstupňovaně snížen podle vzdálenosti místa bydliště. Ze strany ČLS nebude jinak nic
hrazeno.
Prosím, Vás proto, abyste mi obratem napsali, jestli se chcete školení zúčastnit či
nikoliv. Ti, kteří jsou v seznamu označeni jako oprávnění na zvýšení kvalifikace, ať laskavě
uvedou, jestli o to mají zájem.
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Časový program × : pátek 8.10. – 14,00 zahájení – povinné pro nové adepty - do 18,00 hod
sobota 9.10. – 8,00 pokračování – povinné pro adepty a doškolení za
účelem znovuzískání třídy a zvýšení kvalifikace
( oběd 12,00 – 13,00 ) – od 17 do 18 hod. test.
neděle 10.10. – 8,00 seminář – povinný pro adepty, doškolení a prodloužení
í třídy ( oběd 12,00 – 13,00 ) zk. pohovor, slib
- 16,00 hod konec.

S pozdravem

Jaroslav Dřízal
předseda komise rozhodčích

× dílčí odchylky od časového plánu jsou vyhrazeny
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