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Semináře rozhodčích brokové střelby 

 

 

Komise brokové střelby ČSS,z.s. ve spolupráci s Komisí rozhodčích ČSS,z.s. pořádá 

sérii seminářů rozhodčích brokové střelby. Tyto semináře budou situovány do největších 

regionů zabývajících se brokovou střelbou.  

 

Náplní jednotlivých seminářů bude: 

1. Seznámení se změnami v pravidlech brokové střelby dle ISSF platnými od 1.1.2017  

2. Prolongace průkazů stávajících rozhodčích 

3. Proškolení nových zájemců o kvalifikaci rozhodčího brokové střelby 

 

Místa a termíny konání: 

1. Plzeň – Lobzy 8.4.2017 od 10:00, pro kraje Praha, Středočeský, Jihočeský, 

Plzeňský, Karlovarský a Ústecký (registrováno cca 56 rozhodčí), školitel MVDr.Jan 

Rybář a Ing.Karel Krůs. 

2. Hradec Králové – Malšovice 9.4.2017 od 10:00, pro kraje Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický (registrováno cca 38 rozhodčí) a rozhodčí 1. kola 

KZR, školitel MVDr.Jan Rybář a Ing.Vlastimil Zrůst. 

3. Brno – Soběšice 30.4.2017 od 10:00, pro kraje Vysočina, Jihomoravský, 

Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský (registrováno cca 51 rozhodčí), školitel 

MVDr.Jan Rybář a Ing.Lubomír Janota. 

4. Náhradní termín, místo konání bude upřesněno, 6.5.2017, pro ty zájemce, kteří se 

nemohli zúčastnit některého z předchozích seminářů. 

 

 

 



Další informace - 

 Jednotliví účastníci se účastní seminářů na vlastní náklady, či na náklady vysílajících 

SSK. 

 Cestovné pro lektory a odměna lektorům (za 4-6 hodin práce) bude vyúčtována na 

vrub vysílajících KS ČSS,z.s. Částka k úhradě bude vypočítána podílem dle počtu 

účastníků semináře z jednotlivých KS. 

 Seminářů se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří mají řádně zaplacené členské 

příspěvky do ČSS za rok 2017, případně i vyrovnané dluhy z předchozích let. Totéž se 

týká domovských SSK účastníků semináře.  

 Nové prolongované průkazy rozhodčích budou vydány až po absolvování semináře. 

Neúčast na semináři znamená neplatnost stávajícího průkazu rozhodčího. 

 Žádáme všechny předsedy KS ČSS o včasné informování všech zainteresovaných 

klubů a rozhodčích z daného regionu. 

 

 

V Písku dne 20.3.2017   Za KBS ČSS,z.s. Petr Zvolánek 


