
Seminář trenérů a rozhodčích  v ROB

Datum: 2. – 3. 12. 2017  (sobota-neděle)
Místo: ZŠ Bílovice nad Svitavou, Komenského 151 (okr. Brno-venkov)
Pořadatel: Asociace ROB ČR ve spolupráci s oddílem Radiosport Bílovice

Program: Prezence od 9:30 – zahájení v 10:00

SOBOTA Rozhodčí ROB 
Organizace soutěží ROB,  Pravidla ROB – výklad, Technika ROB – praktická ukázka.
Zprávy delegátů soutěží ROB – rozbor sezóny.   Zkoušky rozhodčích – test, pohovory

SOBOTA VYHLÁŠENÍ ANKETY SPORTOVEC ROKU:
Obecní úřad Bílovice – sobota   19.00  (obřadní síň)

NEDĚLE Trenéři  ROB,  vedoucí oddílů
Speciální tréninky ROB v rámci zimní přípravy. Externí lektoři – rope-skipping (tělocvična)
Praktické využití GPS-loggerů ve vyhodnocování tréninků ROB.
Informace pro vedoucí oddílů – pojištění, vyúčtování dotací, evidence členské základny

Ke každé přednášce bude vždy na závěr volná diskuze s výměnou zkušeností na dané téma

Časový harmonogram bude zveřejněn na začátku semináře, po dohodě s přednášejícími bude sestaven sled 
jednotlivých prezentací.  Předpokládané ukončení semináře je v neděli maximálně v 15  hod.

Poplatky: seminář je zdarma - náklady hradí AROB, cestovné bude proplaceno
možnost  přespání ze soboty na neděli v ZŠ (třída )
stravování není zajištěno, k dispozici bude kuchyňka (káva, čaj)

Zkoušky rozhodčích ROB
Zejména pro zájemce o 3. třídu – formou pohovoru a testu na závěr sobotní části. Zájemci o zkoušky se hlásí 
předem mailem na sekretariát AROB. V případě II. a I. třídy je třeba zaslat přehled o absolvované praxi (seznam 
závodů a předchozích aktivit rozhodčího)

Přihlášky: do čtvrtka  23.11.2017 mailem:  arob@ardf.cz
uveďte jméno, oddíl
rozsah účasti: sobota, neděle, vyhlášení
zájem o vykonání  zkoušky rozhodčích/prolongace  (jaké třídy)
zájem o přespání (sobota/neděle)

S sebou: blok, tužku, současný  průkaz rozhodčího/trenéra
Pravidla ROB (ke stažení na webu AROB)
sportovní oblečení a čistou obuv do tělocvičny
zájemci o zkoušky rozhodčích přehled o dosavadní praxi rozhodčího
pro přespání - spacák, karimatku a přezůvky

Informace: Marcela Šrůtová  - 602220024   arob@ardf.cz ,  (Jiří Mareček – marecek@ok2bwn.cz)
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