
Krajský  svaz ČSPS – Plzeňský kraj  pořádá školení pro ROZHODČÍ PLAVÁNÍ III. a II. třídy 

Termín konání  teoretická část neděle  25.03. 2018 - presentace od 8,30, zahájení školení 9,00 

                             praktická část – Západočeský pohár - pátek  6.4. 2018, sobota 7.4.2018            

 
Místo konání         - Plavecký areál Plzeň – Slovany 

Podmínky pro přijetí: věk minimálně 16 let, základní znalost plavání 

Počet účastníků: maximálně 30 

 

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží kvalifikaci Rozhodčí plavání III nebo II třídy s neomezenou platností na 
celém území ČR 
 
Pomůcky 
teoretická část – poznámkový blok, psací potřeby, registrační průkaz ČSPS, pravidla plavání 

ke stažení na stránkách ČSPS (http://www.czechswimming.cz/) , 

nebo http://www.rozhodciplavani.cz/downloads/pravidla_plavani_2017_novelizace.pdf 
praktická část – bílé tričko, bílé kalhoty případně bílá sukně, vhodné boty na bazén, psací potřeby, píšťalka  
 
Přihlášky 
Závazné přihlášky ve tvaru : 

jméno, adresa bydliště, ročník narození, název klubu, ve kterém jste registrován, telefon, e-mail 
 

zašlete Martinovi Procházkovi na e-mail martin.prochazka@czechswimming.cz 

  
 
Finanční požadavky : 
 
jízdné a stravování na vlastní náklady, veškeré ostatní náklady hradí KS ČSPS 
 
Odborný garant školení 
 

Luboš Imryšek – tel 724820515, 603735897, imrysek@volny.cz 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Teoretická část tohoto školení bude uzavřena krátkým testem – 20 otázek pro III třídu a 40 otázek pro II třídu v pozdních 
odpoledních hodinách. Vše závisí na tom, jak budou účastníci vnímaví.  
Proto je prosím upozorněte, aby si sebou vzali i nějakou svačinu a pití. 
 
Zvýšit kvalifikaci na II. třídu si mohou ti rozhodčí, kteří mají kvalifikaci rozhodčího III třídy – s platností delší jak tři roky, a 
pravidelně se účastní závodů 

 
Prosím o předání zde uvedených informací případným zájemcům o školení.  
 
Rád uvítám i veškeré konstruktivní připomínky k tomu, jak dál směrovat činnost a zvyšovat úroveň pražských 
rozhodčích. Pokud máte jakékoliv připomínky, nebo náměty prosím o jejich předání buď e-mailem, nebo osobně na 
některých závodech. 
 
 
Předem děkuji a těším se na další spolupráci. 
  
Jan Bažil 
Předseda KS ČSPS 
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