
 

POZVÁNKA 

Školení rozhodčích dálkového a zimního plavání 

 

Sekce DZP pořádá ve dnech 22.-23.6.2018 školení rozhodčích dálkového a zimního 

plavání. 

Termín konání: 22.-23.6.2018 

Místo konání: Pardubice a Seč 

Ubytování:  Hotel Zlatá Štika, Pardubice 

Školitel:  Ing. Petr BUKAL (FINA), Ing. Michal MORAVEC 

 

Program: 22.6.2018 – Pardubice:  

 

11:00 – 12:30 Příjezd účastníků (Hotel Zlatá Štika) 

   13:00 – 13:10 Zahájení školení – úvod – organizace  

13:15 – 14:30 I. část ( OWS x Marathon / Sbor rozhodčích 

a jejich povinnosti)   

   

14:30 – 14:40 Přestávka 

14:40 – 16:10 II. část (Sbor rozhodčích a jejich povinnost/ 

Start / Místo závodu/ Závod / Cíl závodu) 

 

   16:10 – 16:25 Přestávka 

16:25 – 17:55 III. část (Bezpečnost / bezpečnostní plán/ 

Plavky, čepice, brýle, popis závodníků) 

 

   17:55 – 18:10    Přestávka 

   18:10 – 19:30 IV. část (SŘ DP a ZP/ část z pravidel ZP) 

   20:00   Večeře 

 

  23.6.2018 - Seč  

  

7:00 –  7:45  Snídaně (Hotel Štika, Pardubice)  

   8:00   Odjezd na Seč – individuálně 

   9:00   Sraz účastníků školení na Seči  

   9:15 – 16:00  Praktická část – ČP DP Memoriál M. Kroufka 

   16:30   Ukončení školení a odjezd účastníků 

 

 



 

 

Termín přihlášek: nejpozději do 20:00 hod. dne 7.června 2018 – přihlášky zasílat 

na e-mail :  petr.bukal@czechswimming.cz 

 

 

Náklady hrazené sekcí DZP(ČSPS):  nocleh, večeře a snídaně 

 

Pomůcky: Psací potřeby, bílé jednobarevné tričko nebo košile 

s krátkým rukávem na sobotní závody 

 

Doprava na školení (vč. dopravy na Seč) je plně v režii účastníků (resp. vysílajících 

oddílů).  

 

Minimální věk uchazečů je 18 let. Předchozí praxe rozhodčího není nutná, je však 

vítaná, alespoň z bazénového plavání. 

 

Školení rozhodčích dálkového a zimního plavání je určeno především pro zájemce 

z oddílů, kteří jsou pořadateli závodů v rámci ČP v dálkovém či zimním plavání. 

Kapacita školení je omezená na ca. 15 účastníků. Pro přihlášení bude tudíž 

rozhodující pravidlo pořadí přihlášení až do vyčerpání kapacity školení. 

 

 

 Jan KOZUBEK     Ing. Petr BUKAL 

předseda sekce DZP ČSPS   komise rozhodčích sekce DZP ČSPS 
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