SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
SLOVAK TABLE TENNIS ASSOCIATION
831 53 Bratislava, Černockého 6, Slovak Republic
tel. : + 421 2 4488 4042, fax : + 421 2 4488 4042, e mail: sstz1@sstz.sk

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV
Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Krajským stolnotenisovým zväzom Trenčín
organizuje v sobotu 21.8.2021 školenie rozhodcov na udelenie licencie D, C a seminár
rozhodcov na predĺženie licencií C, B, A.
Lektormi školenia a seminára rozhodcov sú Dr. Ján Vaniak a Július Hlubina.
Školenie a seminár sa uskutoční v hore uvedenom termíne v Športovej hale ŠKST
Bošany.

Školenie pre nových uchádzačov na kvalifikačný stupeň
licencia D a C:
sa uskutoční v sobotu 21.8.2021 od 9.00 hod. Prezentácia účastníkov je od 08.30 hod.
v mieste konania školenia. Predpokladané ukončenie školenia je cca o 19.00.
Absolventi školenia získajú rozhodcovskú licenciu C, ktorá má platnosť 5 rokov, do
31.12.2026. Licencia D má platnosť do 31.12. príslušného roku, kedy absolvent dovŕšil
18 rokov. Školenia na udelenie licencie D sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí dovŕšili
15 rokov.
Školenia sa môžu zúčastniť záujemcovia zo všetkých regiónov SR. Školenie bude
ukončené písomným testom 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 je 10.- € vrátane poplatku za udelenie rozhodcovskej
licencie a nového odznaku rozhodcu. V cene je i obed – guláš.

***

Seminár na predĺženie licencií:
sa uskutoční v sobotu 21.8.2021 od 9.00 hod. Prezentácia účastníkov je od 8.30 hod. v
mieste konania seminára. Predpokladané ukončenie seminára je cca o 12.00.
Seminár je určený pre držiteľov rozhodcovskej licencie A, B a C, ktorým skončila
platnosť, alebo skončí platnosť licencie do konca r. 2021. Po jeho absolvovaní im bude
predĺžená platnosť licencie o ďalších 5 rokov, do 31.12.2026.
Účasť na seminári je podmienkou predĺženia platnosti licencie.

Účastnícky poplatok je 10.- € vrátane poplatku za predĺženie rozhodcovskej
licencie. V cene je i obed – guláš.

***

Účastníkov školenia a seminára – ktorí sú držiteľmi licencií žiadame, aby si priniesli so
sebou preukazy rozhodcov.
Rozhodcov žiadame, aby svoj záujem o účasť na školení a seminári rozhodcov oznámili
na e-mailovú adresu stanislavsladkovic@gmail.com a jurajdeviatka@gmail.com
najneskôr do 19.8.2021.
Prihláška bude akceptovaná iba ak uchádzač o licenciu, prípadne predĺženie
licencie, pošle vyplnený osobný list rozhodcu.xls ktorý nájde na:
http://www.sstz.sk/komisie-detail/rk
Kontakt na organizátora: pán Juraj Deviatka: mobil: +421 911 565 315

Dr. Ján Vaniak
vedúci lektor školenia SSTZ
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predseda komisie rozhodcov SSTZ

