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ŠKOLENIE  HLAVNÝCH  ROZHODCOV 

 

 
     Komisia rozhodcov SSTZ na základe návrhov z komisií SSTZ organizuje dňa  

1.5.2016 školenie  rozhodcov ktorí vykonávajú funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu 

hlavného rozhodcu na turnajoch  a podujatiach organizovaných SSTZ, KSTZ vrátane 

slovenských a krajských pohárov a mládeže.  Bez absolvovania školenia hlavných 

rozhodcov nebude žiadny rozhodca schválený do funkcie HR a ZHR na uvedené 

podujatia. 

 

Školenie sa uskutoční  v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6, v Bratislave-

Krasňanoch  dňa 1.5.2016. 

 
PROGRAM: 

 

1.5.2016 

8.30 - 9.45 hod. – prezentácia 

9.00  -  18.00. – školenie 

 

 

     Školenie je určené pre rozhodcov vykonávajúcich tieto funkcie na SPM, 

majstrovstvách SR jednotlivcov a družstiev dospelých a mládeže  od súťažného ročníka 

2014/2015. Pre rozhodcov, ktorí školenie hlavných rozhodcov absolvovali v r. 2014 

a 2015 je účasť dobrovoľná. Školenia sa môžu zúčastniť  rozhodcovia s platnou licenciou 

A, B, prípadne aj C, ktorí majú záujem tieto funkcie vykonávať perspektívne.  

 

    Rozhodcom, ktorí sa zúčastnia školenia a končí im platnosť licencie v r. 2016, bude 

platnosť licencie predĺžená v zmysle smerníc SSTZ do r. 2019. 
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     Každý účastník je povinný mať pred príchodom na školenie preštudované predovšetkým 

Pravidlá stolného tenisu,  Súťažný poriadok SSTZ a Príručku pre rozhodcov ITTF.  Uvedené 

materiály sú publikované na webovej stránke SSTZ  (www.sstz.sk).  

 

 

    Prihlášky na školenie je potrebné poslať najneskôr do 25.4.2015 na SSTZ na 

 e-mailovú na adresu  sstz6@sstz.sk.  
 

   Zároveň je potrebné nahlásiť aj záujem o ubytovanie z 30.4 na 1.5.2016. Ubytovanie v hale 

SSTZ (v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitu haly aj v inom zariadení) aj s obedom 

zabezpečí organizátor na náklady SSTZ.    Dopravu si hradí každý účastník sám. 

 

 

 

 

 

      Anton  Hamran                                                                     Ján Vaniak 

generálny sekretár SSTZ                                            predseda komisie rozhodcov SSTZ 

 v.r.                 v.r.   
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