ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600
tel: +420 242 429 260

e-mail: cgf@gymfed.cz

web: www.gymfed.cz

Pozvánka na školení rozhodčích I., II. a III. třídy TeamGym
Technická komise TeamGym ČGF pořádá školení rozhodčích I., II. a III. třídy.
Termíny konání:
PRAHA:

3. – 4.9.2022 – přeškolení stávajících rozhodčích I., II. a III. třídy – dosavadní
kvalifikace zůstane zachována po absolvování testu, který je možno vykonat
9.10.2022 nebo 29.1.2023
24. – 25.9.2022 - 1. část školení nových rozhodčích III. třídy a rozhodčích s platnou
licencí II. a III. třídy, kteří si chtějí zvýšit svoji stávající kvalifikaci
8. – 9.10.2022 - 2. část školení nových rozhodčích III. třídy a stávajících
rozhodčích II. a III. třídy, kteří si chtějí zvýšit svoji stávající kvalifikaci, zakončená dne
9.10. zkouškami
9.10.2022 – zkoušky všech rozhodčích, kteří absolvovali buď přeškolení nebo
školení nových rozhodčích (1. a 2. část)

OLOMOUC:

7. – 8.1.2023 - přeškolení stávajících rozhodčích I., II. a III. třídy – dosavadní
kvalifikace zůstane zachována po absolvování testu, který je možno vykonat
29.1.2023
7. – 8.1.2023 - 1. část školení nových rozhodčích III. třídy a stávajících rozhodčích
II. a III. třídy, kteří si chtějí zvýšit svoji stávající kvalifikaci
28. – 29.1.2023 - 2. část školení nových rozhodčích III. třídy a stávajících
rozhodčích II. a III. třídy, kteří si chtějí zvýšit svoji stávající kvalifikaci, zakončená dne
29.1. zkouškami
29.1.2023 – zkoušky všech rozhodčích, kteří absolvovali buď přeškolení nebo
školení nových rozhodčích (1. a 2. část)

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

Ubytování:

zajišťují si účastníci školení sami, na vlastní náklady

Stravování:

zajišťují si účastníci školení sami, na vlastní náklady

Poplatek:

přeškolení stávajících rozhodčích se zachováním kvalifikace
školení rozhodčích nových rozhodčích, zvýšení kvalifikace

Způsob úhrady:

převodem na účet ČGF nejpozději do 25.8.2022 (č. účtu: 1724809504/0600, GE
Money Bank, variabilní symbol: 111, konstantní symbol: 055, do poznámky uveďte
jméno/jména rozhodčích). Plaťte pouze za podzimní termíny školení v Praze!

1.800,- Kč
2.300,- Kč

Sportovní gymnastika – Skoky na trampolíně – Moderní gymnastika – Akrobatická gymnastika – Aerobik – TeamGym – Parkour – Všeobecná gymnastika

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600
tel: +420 242 429 260

Poznámka:

Registrace:

e-mail: cgf@gymfed.cz

web: www.gymfed.cz

- k získání kvalifikace se rozhodčí musí zúčastnit celého školení v plném rozsahu
- podrobnější časový rozpis bude zveřejněn po termínu registrace, vždy před daným
školením/přeškolením
do 25.8.2022 prostřednictvím formuláře

https://forms.gle/Moy6KyLphQNH9EDo7
Formulář obsahuje závaznou registraci pro podzimní termíny školení v Praze a
předběžnou registraci pro lednové termíny v Olomouci (důležitá informace pro
plánování všech částí školení a zkoušek).
JUDr. Natalie Navrátilová,
předsedkyně komise rozhodčích TeamGym

Sportovní gymnastika – Skoky na trampolíně – Moderní gymnastika – Akrobatická gymnastika – Aerobik – TeamGym – Parkour – Všeobecná gymnastika

