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Pozvánka na školení rozhodčích III. třídy TeamGym
V návaznosti na nová pravidla TeamGym vydaná UEG roce 2017 a končící cyklus kvalifikace rozhodčích,
pořádá Technická komise TeamGym ČGF školení rozhodčích III. třídy. Školení je určeno pro stávající i
nové rozhodčí TeamGym.
Školení proběhne v rozsahu Kvalifikačního řádu ČGF.
(https://gis.gymfed.cz/prilohy/000/016/Kvalifikacni%20rad%20CGF_schv%C3%A1leno%20VV_27_01_2016
.pdf)
Termín konání: 14.9.-16.9.2018
Místo konání:

Zátopkova 2, Praha 6 - Strahov

Vedoucí lektor: JUDr. Natalie Navrátilová, mezinárodní rozhodčí, členka TK TeamGym ČGF
Lektoři: mezinárodní rozhodčí TeamGym
Garant: Technická komise TeamGym ČGF, kontakt: tk-tg@gymfed.cz, tel.: 737 713 551
Zahájení:
Ukončení:
Ubytování:

pátek 14.9.2018 v 17:00 hodin
neděle 16.9.2018 v 16:00 hodin
zajišťují si účastníci školení sami, na vlastní náklady

Stravování: zajišťují si účastníci školení sami, na vlastní náklady
Poplatek: členové i nečlenové ČGF 900,- Kč
Způsob úhrady: v hotovosti přímo na místě nebo převodem na účet ČGF nejpozději do 10.9.2018 na účet
ČGF (č. účtu 1724809504/0600, GE Money Bank s uvedením jména rozhodčího)
Registrace: do 10.9.2018 na https://goo.gl/forms/4rYR5ggyHmQnMZnC2
Poznámka:
 k získání kvalifikace se rozhodčí musí zúčastnit celého víkendového školení v plném rozsahu
 v průběhu školení budu rozhodčí skládat teoretické i praktické zkoušky, pravidla během zkoušky
nelze použít
 nutno vzít s sebou:
o 1 průkazovou fotografii pro vystavení nového průkazu (platí pouze pro rozhodčí, kteří jsou
registrovanými členy ČGF, ať už individuálně či v rámci svého mateřského oddílu, ostatní
rozhodčí obdrží pouze osvědčení o absolvování školení)
o pravidla TeamGym, včetně příloh (pravidla budou publikována na webových stránkách ČGF)
o jídlo a pití na celý den
o kalkulačku /není povoleno užít telefon!!/

Ing. Petr Gryga, předseda TK TeamGym
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