
  

LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB TŘEBÍČ, p. s. 

si Vás dovoluje pozvat na  
 

Š K O L E N Í  R O Z H O D Č Í C H  

  

  
 

Pořadatel:    Leteckomodelářský klub Třebíč,  reg. č. 269, p. s. 

Číslo akce:   64 

Místo konání:  Kavárna hotelu ALFA, Znojemská 1235/29, Třebíč  

(49.2063783N, 15.8863458E) 

Soutěžní kategorie:   Školení rozhodčích pro všechny kategorie Sportovního řádu KLeM ČR  

a FAI F4 

Datum konání:      12.2.2022 

Pravidla pro školení:  1. Sportovní řád Klubu Leteckých modelářů České republiky pro r. 2022 

2. FAI – třída F4 

PŘIHLÁŠKY:   Miroslav Dvořáček, md.modelar@seznam.cz, 602759924 

Uzávěrka přihlášek:  11. 2. 2022 

Školitel:    Dvořáček Miroslav - lektor rozhodčích pro F4, mezinárodní rozhodčí pro F4 

S sebou:  Členský průkaz KLeM ČR s vylepenou členskou známkou pro r. 2022, 

poznámky, psací potřeby 

Ostatní:  Vzhledem ke vstřícnosti restaurace hotelu ALFA předpokládáme Vaši útratu 

při konzumaci (káva, oběd, …).  

Školení je bezplatné! 

 

P R O G R A M  

od 1030 Zahájení, prezentace (nechoďte dříve, restaurace otevírá až v 1030) 

1030 - 1400  Školení s pauzou na oběd a občerstvení 

 

 

 

Kdo je rozhodčí? Jsou to osoby oprávněné vykonávat na soutěžích všechny funkce včetně hlavního 

rozhodčího, člena jury i bodovače. Pro přiznání této kvalifikace je nutné členství v KLeM ČR, absolvování 

odborného školení KLeM ČR a minimální věk 21 roků.  

Předpokládá se znalost platných Sportovních řádů, přiměřená zkušenost a schopnost tyto znalosti uplatňovat 

v praxi.  

Kvalifikace platí čtyři roky. Platnost začíná dnem absolvování školení. Doba platnosti se počítá od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku. Platnost kvalifikace musí být potvrzena do členského průkazu SMČR.  

Neváhejte: Člen klubu s kvalifikací ROZHODČÍ je potřeba na každé leteckomodelářské soutěži, tedy i na 

soutěži nejjednodušších kategorii (např. házedla), až po technicky nejsložitější (akrobaty, makety, atd.).   

 

□ 

 

Všem přihlášeným bude v dostatečném předstihu zaslán elektronicky studijní materiál v českém 

jazyce! Na přání možno i vytisknout. Pro školení ovšem není třeba, vše potřebné bude promítáno.  

mailto:md.modelar@seznam.cz

