
Školení rozhodčích pro Open závody dětí a mládeže 

Komise mládeže připravila pro závodní rok 2020 školení rozhodčích Open závodů dětí a 

mládeže. Cílem školení je připravit dostatečné množství rozhodčích, kteří mohou zajistit 

pořádání Open závodů kategorie A, na kterých je rozhodčí nezbytný. Zároveň absolventi 

tohoto školení mohou být nápomocni pořadatelům při organizování závodů kategorie B. 

Školení je cíleně zaměřeno nejen na specifika Open závodů, ale také na potřeby mladých 

závodníků. Snahou je seznámit účastníky s různými příklady z praxe a bude také dán prostor 

na diskuzi a zodpovězení otázek. Na závěr bude účastníkům předáno potvrzení o absolvování 

školení a seznam absolventů bude zveřejněn na webu ČHS, v sekci Mládež/Open závody. 

Školení je určeno především zástupcům mládežnických oddílů případně provozovatelům 

lezeckých stěn, kteří se v roce 2020 chystají organizovat Open závody, a to jak kategorie A, 

tak kategorie B. Účastníci musí být starší 18let.  

Program školení: 

- Seznámení se systémem Open závodů – kategorie, specifika, cíle 

- Prováděcí předpisy platné pro Open závody dětí a mládeže v roce 2020 

- Pravidla pro soutěžní lezení mládeže, včetně Výjimek pro Open závody dětí a mládeže 

- Příklady správné praxe 

- Seznámení s výsledkovým servisem a jeho využitelnost pro Open závody 

- Diskuze a závěr 

 

Školení je zaměřeno na všechny disciplíny soutěžního lezení a na jejich kombinace. 

Školení se uskuteční dne 18.1.2020 od 10 do16 hod v Brně na lezecké stěně Hudy, 

Vídeňská 297. Součástí bude jak teoretická, tak praktická část. 

Hlavním lektorem kurzu bude zkušený hlavní rozhodčí ČHS Jiří Čermák, s výsledkovým 

servisem seznámí účastníky Lumír Návrat a za Komisi mládeže se bude účastnit Jana 

Cinková. 

Registrace přihlášek bude ukončena 15.1.2020. Zájemci v přihlášce uvedou své osobní a 

kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon) a případně oddíl ve kterém 

působí. Pro přihlášení prosím použijte on-line formulář. 

Cena školení je 500 Kč. Platbu nutno uhradit bankovním převodem na číslo účtu 

1727209504/0600, variabilní symbol 18012020. Do poznámky vepsat jméno účastníka. 

Za Komisi mládeže Jana Cinková 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LfnBsBKSG6G-vf0PxjvagOMoP8oGdN31eGGxHZ-gpQY/edit

