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Svaz národní házené 
KOMISE ROZHODČÍCH VV SNH 

 

Náhradní seminář rozhodčích a delegátů 
 

Místo konání: Sportovní centrum Nymburk 
 

Datum konání: 14. září  2013 (sobota) 
 

Prezentace: 9:30 – 9:55 hodin 
 

Zahájení: 10:00 hodin 
 

Program: 10:00 – 10:30 zahájení  učebna č.40 

 10:45 – 11:45 atletické testy (Cooper test)  atl.dráha

 12:00 – 12:45 OBĚD 

 13:00 – 14:00 pravidlový test   učebna č.40 

 14:10 – 14:50 přednáška pravidla, reg. řád  učebna č.40 

 15:00 – 15:45 Hospodářské náležitosti – HK 

  Vyhodnocení uplynulé sezony – STK 

  Organizační náležitosti pro sezonu  

  2013/ 2014  -   KR  učebna č.40

 15:55 – 16:16 vyhodnocení, žávěr  učebna č.40
   

 Náhradní seminář po zahájení začne  atletickým  testem, po obědě bude následovat test z pravidel a řádů. 

Dále naváže přednáška z pravidel,  výklad sporných situací z oblasti pravidel -  proškolení, jak by se mělo postupovat. 

Jako poslední naváže s problémy HK a vše bude zakončeno organizačními náležitostmi pro letošní sezónu 2013 – 2014. 

Rozhodčí pro zařazení na nominační listinu musí splnit všechna kritéria, které stanovila KR SNH a byla schválena VV. 

V případě nesplnění nebude rozhodčí zařazen na nominační listinu pro sezonu 2013-14. Rozhodčí, kteří nesplní 

stanovené podmínky (napsání pravidlového testu na 170 bodů, uběhnutí Cooprova testu a dosažení celkového 

minimálního bodového limitu 200 bodů) nebudou zařazeni na nominační listinu a pro sezonu  budou k dispozici 

oblastním komisím..  
 

 Na semináři budou mít rozhodčí a delegáti možnost si zakoupit výtisk pravidel a odznak rozhodčího. Cena za 

jednotlivý výtisk a za odznak byla projednána na posledním VV. 
 

CENY: 

Pravidla – samostatný výtisk ……………………………………………………………………..  100, - Kč 
Odznak rozhodčího (vyšívaný) …………………………………………………………………...  100, - Kč 
 

� Poplatek za náhradní seminář pro rozhodčí I. a II.  ligy je …………………………….1.500, - Kč 
� Poplatek za náhradní seminář pro rozhodčí řídící soutěže pouze II. ligy ……………  1.500, - Kč 
� Poplatek za náhradní seminář pro delegáty je stanoven na ………………………     900, - Kč 
Cestovné na seminář  a školení se neproplácí!!!!!!!! 
 

  . Bližší informace obdržíte od sekretáře svazu nebo přímo od zástupců KR.  

Platba semináře se provede převodem nebo složenkou na účet SNH. Při prezentaci každý rozhodčí doloží kopií dokladu 

o zaplacení skutečnost, že platba byla provedena a proběhla. V případě, že platba nebude doložena, rozhodčí uvedenou 

částku uhradí přímo na místě při prezentaci odpovědnému pracovníkovi svazu. 

 

Číslo účtu pro platbu složenkou nebo převodem: 1722109504/ 0600 
 
V Plzni dne 3. žáří 2013   za KR SNH 

    Liška Aleš 
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Seznam rozhodčích a delegátů pro náhradní seminář 
 

Níže uvedení rozhodčí a delegáti potvrdí svoji účast na náhradním semináři nejpozději do 

úterý 10. září 2013 na níže uvedenou kontaktní adresu KR a sekretariátu SNH. 
 
Rozhodčí:        Delegáti: 
 
GREPL Michal      KUGLER Zdeněk  
KOVÁŘ Miroslav, Ing. 
MÁLEK Jan, Mgr. 
PLAČEK Ronald 
POPELKA Josef, Ing. 
ZADRAŽIL Stanislav 
ZDRÁHAL Miroslav 
 
JEZBERA Vít – atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 3. žáří 2013   za KR SNH 

    Liška Aleš 
             608 216 161 (MT)  
             605 910 610 (MT)  
             NH-KRSNH@referee.cz (EM) 
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