SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
831 53 Bratislava, Černockého 6, Slovak Republic

V Moravskom Svätom Jáne dňa 31.10.2018

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV
Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci KSTZ Trnava a ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján na základe
udelenej akreditácie MŠ SR pre SSTZ, v súlade so Zákonom o športe č. 300/1998 Z.z., organizuje:
- seminár na predĺženie rozhodcovských licencií (A, B, C), ktorým skončila alebo končí platnosť
v r. 2018,
- školenie rozhodcov licencie C alebo licencie D (licencia D od 15 rokov),
- školenie rozhodcov licencie B a licencie A,
časovo bude školenie trvať v zmysle smernice SSTZ č. 2/2018. Kapacita školenia min. 10 max. 60
osôb.

Školenie a seminár sa uskutoční dňa 1.12.2018 (sobota) od 09.00 – 19,00 hod
v zasadacej miestnosti Požiarnej zbrojnici Moravský Sv. Ján, Moravský Sv. Ján 87.
Lektorom školenia a seminára bude Stanislav Sládkovič.
Prezentácia od 8.30 hod. v mieste konania školenia . Absolventi školenia získajú Osvedčenie o
získaní rozhodcovskej licencie C (platnosť 5 rokov) alebo licencie D (platnosť 3 roky do dovŕšenia
18 rokov). Účastníci seminára si predĺžia licenciu o 5 rokov.
Školenie bude ukončené písomným testom (netýka sa predĺženia licencií) z Pravidiel stolného tenisu,
Súboru predpisov SSTZ a Príručky ITTF pre rozhodcov. Uvedené materiály sú publikované na webovej
stránke www.sstz.sk medzi dokumentmi a je potrebné si ich pred príchodom na školenie preštudovať.

Účastnícky poplatok pre všetkých uchádzačov novej licencie je 20 € a pre účastníkov
seminára 17 € .
Všetkým účastníkom školenia a seminára bude v rámci poplatku poskytnutý obed.

* * * * * *
Účastníkov seminára – držiteľov licencií žiadame, aby si priniesli so sebou preukaz rozhodcu
a vyplnili priloženú prihlášku.
Záujemci o školenie alebo seminár oznámia organizačnému pracovníkovi Ondrejovi Kmoškovi
svoju účasť na mailovú adresu info@skjanan.sk najneskôr do 26.11.2018

Stanislav Sládkovič,v.r.
Predseda KSTZ Trnava

Dr. Ján Vaniak,v.r.
Predseda komisie rozhodcov SSTZ

