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 na aktiv sboru rozhodčích (vč

10. a 11. února 2018 ve V

 
Rámcový program  
 
sobota 10:00 h – 17:00 h, polední p
neděle  10:00 h – 13:00 h, ve

• soutěžní sezóna 2017 
- 24. ročník MČR 
- GP Moskva 
- MJN Ostrava 
- Silesia GP Hlučín 
- ME Crikvenice 
- MS Praha 

• rozbory hodnocení 
• znalostní testy  
• soutěžní sezona 2018 

- sestavení poroty dle sout
- rozpis hodnocení v

•  rozbor video nahrávek 
• pravidla pro rozhodčí, poroty a zpracov
• dohody na 2018 
• dotazy, podněty, připomínky

 
Kontakt pro ubytování : tel. 519
Cena: sólo/750 Kč/noc, duo/1200K
Více na  http://www.hotel-apollon.cz/
Ráda poradí kontaktní osoba: L
Náhradní termín se nestanovuje
Účastnický poplatek je 500 Kč
Pokud si s sebou vezmete partnera (okolí láká k
hotel je po oba dny pro veřejnost uzav
 
Zároveň si Vás dovolujeme  
hotelu (na účet ČFMS) 
 
Účast potvrďte nejpozději do 30.01.2018
 
 
Marta Pavelková   
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Pozvánka 

čích (včetně přísedících rozhodčích a nových uchaze
uskuteční: 

nora 2018 ve Valticích,  hotel Apollon, Petra Bezru

00 h, polední přestávka 13:00 h – 14:00 h, od 17:00 več
 13:00 h oběd a odjezdy 

žní sezóna 2017  

 

 
ty dle soutěžního kalendáře 

hodnocení v pohárových soutěžích 
rozbor video nahrávek  

čí, poroty a zpracování výsledků 

řipomínky 

: tel. 519 352 625, mobil 602 525 584 
/noc, duo/1200Kč/noc 

apollon.cz/ 
ontaktní osoba: Lenka Poláková, mobil 774 661 501, mazovalt@seznam.cz

Náhradní termín se nestanovuje 
500 Kč a obsahuje stravu po dobu aktivu (obědy, več

vezmete partnera (okolí láká k procházkám), je nutné objednat
řejnost uzavřen 

 pozvat k posezení u vína , sobota, od 18:00 h, 

30.01.2018 

    Monika Bergerová
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a nových uchazečů), který se 

Petra Bezruče 720 

večeře  

mazovalt@seznam.cz 

večeři, coffe break) 
objednat stravu, 

, sobota, od 18:00 h, ve sklípku 

Monika Bergerová 
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