
 

 

Vážení, 

 

rád bych tímto vyzval zájemce o vyškolení rozhodčích, aby se přihlásili do základního školení 

rozhodčích a ev. i do projektu Staň se rozhodčím softballu. 

Tento projekt bude pokračovat i v roce 2016 a umožňuje nově vyškoleným rozhodčím získat během 

roku řízenou zápasovou praxi. 

Chtěl bych oslovit oddíly, které rozhodčí potřebují – tedy především ty, které pořádají turnaje 

oddílové nebo v rámci mládežnických mistrovských turnajů. Jedním ze závěrů listopadových jednání 

o mládežnických soutěžích byl i fakt, že v roce 2016 by měly pořádající oddíly zajistit pro republikové 

mistrovské soutěže v kategoriích žákyň, žáků, kadetek i kadetů na každý zápas dva rozhodčí. Proto je 

dána oddílům další možnost o přihlášení adeptů pro školení. 

 

Školení rozhodčích III.třídy se skládá ze tří víkendů. A protože první termín již proběhl v úvodu 

prosince 2015 za účasti pouze několika nových adeptů (a rovněž za přítomnosti několika již vloni 

vyškolených osob), rozhodla se Komise rozhodčích ČSA zorganizovat v úvodu roku 2016 ještě nový 

náhradní termín prvního běhu. 

 

Kandidát rozhodcovského dresu by měl absolvovat všechny tří víkendové kurzy. Místem školení je 

Praha – areál ZŠ Dolákova – Joudrs v Praze 8 - Bohnicích. 

 

1. Část – 9. -10. 1. 2016         

2. Část – 16. -17. 1. 2016 

3. Část – v únoru 2016 – termín bude upřesněn s ohledem na vhodné halové turnaje 

Tato část je prakticky zaměřena na skutečné rozhodování halového turnaje. 

 

Nově vyškolení rozhodčí pak mohou rozhodovat mládežnické mistrovské turnaje, a to nejen ty, které 

bude pořádat jejich oddíl. V případě naplnění dalších podmínek (min. 10 rozhodovaných dní v roce, 

testy, seminář,…) mohou své roční úsilí aktivních účastníků Projektu završit jistě příjemnou a 

povzbudivou prémií 5000,- Kč. 

 

Plánovanou účast zájemců, prosím, nahlaste garantovi školení Zdeňkovi Židkovi 

na zdenek.zidek.23@gmail.cz.  

 

V případě zájmu Vám rádi poskytněme další informace ať k samotnému školení nebo k podrobnější 

organizaci celého Projektu. 

 

Miroslav Dolejš  

Člen Komise rozhodčích ČSA 

Koordinátor Projektu 
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