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Pozvánka 
na základní školení rozhodčích klasické soutěže 

 

Vážený pane, vážená paní, 
     dovolujeme si Vás pozvat na základní a cyklické školení rozhodčích klasické soutěže, které 
se bude konat ve dne: 26. března 2022 od 09.00 hodin v klubovně na hasičské zbrojnici v 
Nepomuku. 
 
Program: 
 
Základní a cyklický kurz 26. března 2022 
 
1. Zahájení kurzu, organizační pokyny a denní řád vzdělávacího zařízení  0,5 hodina 
 
2. Ověření znalostí rozhodčích klasické soutěže     1 hodina 

- vstupní test 
 
3. Společná ustanovení o rozhodčích v klasické soutěži a jejich kvalifikace 1 hodina 

- pravidlo 15 - 27 
 
4. Klasická soutěž a její provádění        1 hodina 

- úvodní ustanovení soutěže v klasické soutěži (Článek 1-12) 
 
5. Organizování soutěží v klasické soutěži       1 hodina 

- pravidla 4 až 18 
 
6. Práva a povinnosti pracovníků soutěže       1 hodina 

- pravidla 19 až 35 
 
7. Vedoucí družstva a soutěžící        1 hodina 

- pravidla 28 až 30 
 
8. Technické podmínky k provedení disciplín      1 hodina 

- pravidla 31 až 48 
 
9. Provedení disciplín a hodnocení výkonu       1 hodina 

- pravidlo 49 a příloha pravidel klasické soutěže 
 
10. Praktický nácvik                                    2,5 hodiny 

- startování dle pravidla 43, 
- měření běžeckých tratí a drah dle pravidel 39-42 
- provedení disciplín dle přílohy klasické soutěže 

 
11. Prokázání znalostí pravidel klasické soutěže      1 hodina 

- závěrečný test a ústní zkouška před zkušební komisí, 
- ukončení kurzu. 

Celkem           12 hodin 
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Upozornění: 
1) Rozhodčí si na školení přivezou průkaz rozhodčího a platná Pravidla klasické soutěže 

včetně změn a doplňků, Směrnice hasičských sportovních soutěží pro Muže a Ženy 
schválené VV SH ČMS 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů 
SH ČMS-1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku  
schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014 a psací potřeby. 

2) Svoji účast potvrďte elektronicky na adresy osh.plzenjih@volny.cz   a 
zbysek.hasic@gmail.com  nejpozději do 12. března 2022 ve tvaru: Jméno a příjmení, 
SDH, datum narození. 
 

 
 
 
 
V Nepomuku dne 5. ledna 2022 
 
Za přispění: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Bc. Zbyšek Zuber v. r.                                        Vladimír Vozka v. r. 
náměstek starosty OSH PJ                                                                            starosta OSH PJ 
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