
POZVÁNKA
Seminář  rozhodčích  v ROB 2021

Slavnostní vyhlášení ankety „SPORTOVEC ROKU 2021“

Kde: Hrad DOUBRAVKA – Teplice
Kdy: 4.12. 2021  (sobota)

Program:
Sobota   4.12. 10:30 – 11:00     Příjezd,  prezence účastníků semináře

11:00 - 12:00     Technické školení – stavba vysílačů, programování kontrol, praktické ukázky
12:30 – 14:30     Pravidla ROB – krátký výklad/konkrétní dotazy, návrhy na případnou úpravu

Rozbor  stavby tratí - vybrané soutěže NŽ, ME/WYAC, zprávy delegátů
             Problematika organizace soutěží a povolování závodů

14:30 – 16:00    Zkoušky rozhodčí  I.-III. třídy (písemné testy, pohovory)

16:00 – 17:30 Slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Sportovec roku 2021 v     ROB“
 (na závěr malý raut - občerstvení)

18:00 – 20:00 Místní přebor v nočním ROB (krátká trať 80m - propozice rozešle ETE)

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

Poplatky: seminář je zdarma - náklady hradí AROB, cestovné bude proplaceno na místě
možnost  přespání ze soboty na neděli na hradě Doubravka
 (spacák, karimatka – na zemi v klubovně, asi 8 lůžek na pokojích (obsazeno podle 
přihlášek/věku) 
stravování není zajištěno (pouze rautík po vyhlášení ankety)
po dobu školení bude k dispozici káva, čaj, minerálky

Zkoušky rozhodčích ROB 
Pro zájemce o zkoušky rozhodčích ROB (1-3.třída)  bude v sobotu  odpoledne  připraven písemný test,  po 
vyhodnocení výsledků testů budou  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). 

Přihlášky: do 28.11.2021 mailem:  arob@ardf.cz
 jméno, oddíl – rozsah účasti  (zájem o vykonání  zkoušky rozhodčího/prolongace  (jaké třídy)
zájem o přespání (sobota/neděle)

S sebou: blok, tužku, čistou obuv/přezůvky do sálu
zájemci o zkoušky  přehled o praxi rozhodčího
pro přespání - spacák, karimatku 
sportovní oblečení a čelovku zájemci o noční ROB

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

COVID-OPATŘENÍ:
Konání a rozsah akce bude potvrzen v pondělí 29.11.  podle vládou aktuálně vyhlášených opatřeních.
Všichni účastníci musí prokázat bezinfekčnost – očkování nebo prodělání onemocnění, oficiální negativní 
PCR-test  (max .3 dny),  oficiální negativní AG-test  (max. 1 den starý). 
Prosím aby se nechali preventivně otestovat i očkovaní účastníci akce. 
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