
Jihomoravský svaz stolního tenisu z.s. Tyršova 3214/8, 695 01 Hodonín, IČO 01286391 

Platby na účet: Jihomoravský svaz stolního tenisu o.s., číslo účtu 2500403139/2010, var. symbol = číslo klubu v Registru ČAST 

POZVÁNKA 
 

na školení rozhodčích licence K 

 

Termín: sobota 14. září 2019, neděle 15. září 2019 

 

Místo:  sobota: herna ST KST Blansko, Purkyňova 3 

  GPS: 49.3601944N, 16.6598889E 

neděle: Šitbořice, Brněnská 577, společenský sál a školicí místnost PRAMOS, a.s. 

  GPS: 49.0197703N, 16.7766592E 

  Místo školení a parkoviště vyznačeno na mapce. 

  Při příjezdu od Brna a Hodonína je místo školení první budova napravo po vjezdu do obce, 

  parkoviště o 50 m dále. 

Při příjezdu od Nikolčic a Divák projedete obcí směr Brno a zaparkujete na parkovišti naproti 

hřbitova, školicí místnost je 50 m dále ve směru jízdy. 

 

Přihlášky: do 8.9.2019 na e-mail stk@kamp.cz 

  Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, oddíl, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail. 

 

Poplatek:  Poplatek za školení ve výši 200 Kč zašle oddíl na účet JmSST 2500403139/2010 tak,  

aby platba byla připsána na účet JmSST nejpozději 12.9.2019 nebo fakturace pro RSST po akci 

 Připsání platby si lze ověřit zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500403139  

 

Program školení: 

 

  8:30 - 9:00 Prezence účastníků 

  9:00 - 11:30 Pravidla stolního tenisu, práce s počitadlem  

11:30 - 12:45 Oběd  

12:45 - 16:00 Řízení utkání, Soutěžní řád 

16:00 - 17:30 Test, poté vyhodnocení testu 

 

Požadavky pro udělení licence K: 

 

- absolvování celého školení, úspěšné složení testu, poplatek 200,- Kč 

- Všichni účastníci před školením – samostudium Pravidla stolního tenisu, Soutěžní řád. Aktuální znění 

předpisů naleznete na stránkách ČAST: 

http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/ na záložce „Základní dokumenty“. 

 

 

Stravování:  

Individuálně v nejbližší restauraci či hromadná objednávka (pizza apod.) dle dohody na místě školení. 

 

 

 

 

 

 

Roman Klecker        Pavel Halas 

KR JmSST         STK JmSST 
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