
POZVÁNKA

Seminář trenérů a rozhodčích  v ROB 2019

Kde: Dům dětí a mládeže Větrník,  Riegrova 16/1278, Liberec 1 - Staré Město
Kdy: 30.11. - 1. 12. 2019  (sobota + neděle)

Program:
Sobota   30.11. 10:00 – 10:30     Příjezd,  prezence účastníků semináře

10:30 - 11:30     Aktuální informace z AROB, MŠMT, ČUS
 (evidence, dotace,vyúčtování, pojištění atd - Marcela Šrůtová)

11:30 - 12:30     Pravidla ROB – krátký výklad/konkrétní dotazy  (Miroslav Vlach st)
13:00 - 14:30     Rozbor  stavby tratí - vybrané soutěže NŽ, ME/WYAC, zprávy delegátů

            Problematika organizace soutěží a povolování závodů
(Karel Fučík, Marcela Šrůtová, Andriy Gomzyk, Miroslav Vlach)

15:00 – 17:00     Zkoušky rozhodčí  I.-III.třídy,  trenéři III.třídy (písemné testy, pohovory)

18:00 – 20:30 Vyhlášení ankety „Sportovec roku 2019 v     ROB“
v kulturním sále DDM Větrník (na závěr malé občerstvení)

Neděle  1.12. zahájení 8:30 hod
 8:30 –  9:00       Informace trenérů ŽDR a juniorské reprezentace (M.Vlach, A.Gomzyk)
 9:00 -  11:00     Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

(doc. Perič, FTVS UK - 2h teoretická část na učebně)
11:00 – 13:00    Hry jako tréninkový prostředek ve sportovní přípravě dětí

(doc. Perič, FTVS UK - 2h praktická část v tělocvičně)
13:30                   Ukončení semináře

Časový harmonogram :
bude upřesněn na začátku semináře podle časových možností přednášejících

Poplatky: seminář je zdarma - náklady hradí AROB
možnost  přespání ze soboty na neděli v DDM Větrník 
stravování není zajištěno, k dispozici bude kuchyňka (káva, čaj)

Zkoušky rozhodčích ROB /trenérů ROB
Pro zájemce o zkoušky rozhodčích ROB (1-3.třída)  a trenérů ROB (3.třída) bude v sobotu  odpoledne  připraven
písemný test,  po vyhodnocení výsledků testů budou případně provedeny  ústní pohovory.
Zájemci o zkoušky se hlásí předem e-mailem na sekretariát AROB. V případě II. a I.třídy rozhodčího je třeba 
zaslat přehled o absolvované praxi (seznam závodů a předchozích aktivit rozhodčího). 
Pro III. třídu trenéra předložte případné doklady o již absolvovaných dílčích školeních.

Přihlášky: do 24.11.2019 mailem:  arob@ardf.cz
uveďte jméno, oddíl – rozsah účasti
zájem o vykonání  zkoušky trenér - rozhodčí/prolongace  (jaké třídy)
zájem o přespání (sobota/neděle)

S sebou: blok, tužku, současný  průkaz rozhodčího/trenéra
sportovní oblečení a čistou obuv do tělocvičny
zájemci o zkoušky trenér /rozhodčí přehled o dosavadních školeních nebo  praxi rozhodčího
pro přespání - spacák, karimatku a přezůvky

Informace: Marcela Šrůtová - arob@ardf.cz, 602220024




	POZVÁNKA
	Seminář trenérů a rozhodčích v ROB 2019
	Zkoušky rozhodčích ROB /trenérů ROB



