
 

Zkoušky rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS 

KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ I. 
 

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS tímto vyhlašuje termín pro složení zkoušky 

rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS - I. kvalifikační stupeň –  

OBNOVENÍ KVALIFIKACE 
 

 

 

Termín konání:  25. – 26. 2. 2023 

 

Místo konání:  Hotel Přibyslav 

 

Příjezd:  V sobotu 25. 2. 2023. Výuka začíná v 8:00 hod. v Hotelu Přibyslav.  

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu, je možné si ho samostatně zajistit 

na vlastní náklady (on-line prostřednictvím webových stránek Hotelu Přibyslav 

www.hotelpribyslav.cz, nebo e-mailem hasickyhotel@gmail.com, nebo na tel.: 

778 029 797) 

 

Podmínky účasti:  Zúčastnit se mohou řádně přihlášení uchazeči – písemnou přihláškou 

s potvrzením OSH.  

 

Ubytování a strava: Bude zajištěno v Hotelu Přibyslav (sobota – neděle) na náklady pořadatele. 

 

Cena: Kurz je bezplatný. 

Dopravu do místa konání si zajistí účastníci sami (případně ve spolupráci s 

vysílající organizací). 

 

Pomůcky:  Směrnice hry Plamen (platnost od 1. 9. 2022), Směrnice pro celoroční činnost 

dorostu SH ČMS (platnost od 1. 9. 2022); Komentář ke Směrnici hry Plamen a 

Komentář ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu, aktualizované k 1. 1. 2023; 

psací potřeby, poznámkový blok. (Směrnice a Komentáře jsou k dispozici na 

mladez.dh.cz). 

  V případě, že budete mít zájem psát test na počítači, přivezte si, prosím, vlastní 

notebook. 
 

Dokumenty:  Průkaz člena SH ČMS, průkaz rozhodčího.  

 

Ústroj:   Sportovní obuv do venkovního prostředí a přezůvky. 

 

Hodnocení:   Dle platného Statutu rozhodčích.  

 

Kapacita kurzu:  Max. počet uchazečů kurzu je 30 osob včetně zájemců o obnovu kvalifikace. 

V případě překročení kapacity budou mít přednost zájemci o obnovu 

kvalifikace a dále noví zájemci dle data doručení přihlášky. 

 

 

Přihlášky: Zasílejte dle přiloženého vzoru na adresu Kanceláře SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 

121 07 nebo naskenované na e-mail sulcova@dh.cz, nejpozději do 18. 2. 2023.  

Na pozdě doručené nebo neúplně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel. 

 

Pozn.: Aktualizovaný Statut rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS je k dispozici na 

mladez.dh.cz nebo na OSH, aktuální výukový program pro rozhodčí je 

k dispozici na http://mladez.dh.cz – sportovní činnost – rozhodčí.  
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