
Česká asociace Sport pro všechny 

Komise všeobecné gymnastiky Metodické rady ČASPV 
  

 

Pozvánka na školení 

Rozhodčí gymnastiky – ženy 
28. ledna 2023, České Budějovice 

 

Školení je určeno pro zájemce o rozhodování soutěží ČASPV ve SG ženských složek. 
Podmínkou získání průkazu rozhodčích SG ČASPV s platností 5 let je účast na celém školení (s teoretickou 
i praktickou výukou), složení praktické zkoušky + vypracování písemného testu. Lze využít i nabídku 
absolvování pouze dílčích částí výuky. Držitelům stále platných průkazů nabízíme variantu sobotní 
prezenční výuky s vykonáním testu a praktické zkoušky. Příslušné sazby účastnického poplatku uvádíme níže. 
 

Vedoucí akce: Ing. Gabriela Machová – vedoucí komise VG MR ČASPV 

Lektorky:  Ing. Gabriela Machová, Ing. Lucie Poláková 

Místo konání: online (google meet) + prezenčně (České Budějovice, hala TJ Lokomotiva, Třebízského 

1044/1, vjezd ulicí K. Tomana) 
 

Organizační forma: Kombinovaná výuka, teorie i praxe. Uvedené časy zahrnují i přestávky.  
Termíny online teoretické výuky: 

- 1. blok - pátek 13. 1. 2023 od 17 do 20.15 h 
- 2. blok - sobota 14. 1. 2023 od 16 do 19.00 h 

Praktická část a zkouška: 
- sobota 28. 1. 2023 – prezenčně od 9:00 do 16:30 (prezence od 8:30) 

Aktualizovaná pravidla jsou ke stažení na webu ČASPV v dokumentech Komise VG ZDE. Odkaz na 
připojení prostřednictvím google meet zašleme přihlášeným účastníkům mailem. 
 

Program školení:  
Teorie online 1. blok: pravidla pro závodnice a instruktory, pravidla pro rozhodčí, pravidla hodnocení – 
úvod, technický základ pohybu – úvod 
Teorie online 2. blok: technika prvků – hrazda, kladina, přeskok a prostná, hodnocení sestav 
sobota 28. 1. 2023, České Budějovice 

- hodnocení sestav – hrazda, kladina, přeskok a prostná (video + demonstrátoři) 
- praktická zkouška 
- písemný test a vyhodnocení 

 

Strava: lze zajistit na vlastní náklady (oběd (kuřecí plátek, hranolky, obloha) – objednat v přihlášce 
(cena: 150,- Kč) 

 

Cestovné:  na vlastní náklady 
S sebou:  přezůvky, psací potřeby, pravidla 
 

 

Přihlašujte se do 15. 1. 2023 prostřednictvím Kalendáře akcí zde: https://www.caspv.cz/cz/kalendar-
akci/2088-skoleni-rozhodci-sg-zeny-praxe.html nebo e-mailem: mothejzikova@caspv.cz (viz přihláška 
níže). Pokud jste rozhodčí s dosud platným průkazem a máte zájem pouze o dílčí výuku či test + zkoušku, 
uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlášce. Školení je určeno pouze pro členy ČASPV. Nejste-li 
členem a přesto máte o školení zájem, kontaktujte R. Mothejzíkovou, která vám sdělí další postup. 
+420 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz. Organizační pokyny zašleme přihlášeným týden před akcí. 
 

Účastnický poplatek za celé školení 1290 Kč. Cena za on-line blok výuky (2 bloky) vždy 200 Kč. Prezenční 
blok výuky (sobota 28. 1. 2023, České Budějovice) 890 Kč. Snížená cena prezenční konzultace (so) pro 
držitele stále platných osvědčení 490 Kč s možností složení zkoušky, platnost průkazu zůstává původní.  
Úhrada převodem na účet nebo složenkou nejpozději do 18. 1. 2023. 
Číslo účtu: 53437011/0100, variabilní symbol 100 704 23 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, svoje jméno! 
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Ing. Gabriela Machová     Radka Mothejzíková 

        vedoucí komise VG MR ČASPV     mothejzikova@caspv.cz +420 777 031 450 

 

 

Přihláška na školení rozhodčích gymnastiky – ženy/ 28. 1. 2023, České Budějovice 

Jméno a příjmení: 
 
 

Odbor SPV : 

Region: 

Datum narození: Kraj: 

Adresa: 
 
PSČ: 

E - Mail: 
  

Telefon:                            

Objednávám stravu (150,- Kč, platba na místě) 
ano 
ne 

Poznámka (vybraná varianta výuky): 

Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a uskutečnění akce. Souhlasím 
s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií v metodických, 
propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci. 

 
 

 

STORNOPODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 
 

ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným 

účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data 

zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

1. Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, 
doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí pro vzdělávací akce následující storno poplatky: 

       a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

d) omluva v den akce 100% storno poplatek.  
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