
 
Všetkým rozhodcom ZsZĽH 

                                                                                                        

 

Piešťany, 17.6.2019 

 

P o z v á n k a 

 

Komisia rozhodcov Západoslovenského zväzu ľadového hokeja Vás pozýva na predsezónny 

previerkový seminár rozhodcov I. triedy – licencia „D“, ktorý sa uskutoční 17.-18. augusta 2019 

(sobota-nedeľa) v Piešťanoch na Hotelovej Akadémii Ľudovíta Wintera na Stromovej ulici 34. 

Začiatok seminára je v sobotu o 8.30 hod., predpokladané ukončenie v nedeľu  cca 16.30 hod. 

 

Program: 

• Štruktúra SZĽH a IIHF – zákl. informácie 

• Smernice, poriadky a predpisy SZĽH - výklad 

• Pravidlá ĽH - výklad + testy 

• Zmeny v pravidlách ĽH 

• Kondičná príprava rozhodcu – teória + testy 

• Korčuliarska príprava – teória + testy 

• Základy šport. psychológie, sociológie, etiky a práva 

• Základy prvej pomoci 

• Vyplňovanie zápisov o stretnutí + štatistika 

 

Na seminár si prineste zo sebou: 

• potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti 

• súhlas rodiča ( len účastníci mladší ako 18 rokov) 

• pravidlá ľadového hokeja 

• kompletnú výstroj rozhodcu ľad. hokeja vrátane prilby na korčuliarske previerky ( kto ešte nevlastní, 

tak joggingovú súpravu + prilbu ) 

• športové oblečenie na atletické previerky ( Cooperov test) 

• písacie potreby + pevnú podložku na písanie 

 

Súčasťou seminára môže byť rozhodovanie priateľských stretnutí žiakov na ZŠ v Piešťanoch 

vybranými trojicami/dvojicami rozhodcov, preto budete ešte presne upovedomení o časovom 

harmonograme. 

 

Noví účastníci* si prinesú naviac: 

• výpis z registra trestov (možné na počkanie vybaviť na každej pošte) v zmysle Zákona o športe, nie 

starší ako 3 mesiace 

 

 

Poplatky:  Rozhodcovia lic. D (2018/2019) ... 40,- €.  

Kandidáti, ktorí absolvovali Kurz rozhodcu v mesiaci jún 2019 ... 30,- € 

Nováčikovia* – kandidáti ... 55  ,- € 

V cene poplatku je strava (začína v sobotu obedom a končí v nedeľu obedom), občerstvenie, náklady 

spojené s organizáciou seminára, členský poplatok SZĽH, poplatok za registračnú kartu rozhodcu.  
 

Návratku je potrebné odoslať späť e-mailom v termíne do 15.7.2019. 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť prevodom na účet č. 0282 370 703/0900 v termíne do 

14.8.2019. Do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno a priezvisko. 

 
Vaša účasť je NUTNÁ, nakoľko bez absolvovania seminára nebude rozhodca v sezóne 2019 – 2020 zaradený do 

kmeňového kádra rozhodcov licencie „D“ pre súťaže riadené ZsZĽH. Účastníci seminára zaslaním návratky vyjadrujú súhlas 

so spracovaním svojich osobných údajov pre účely evidencie SZĽH. 

 

 

Ing. Milan NOVÁK, v.r. 

   predseda KR ZsZĽH 


