
 

POZVÁNKA 
 Školenie rozhodcov diaľkového plávania 

 

Sekcia DP organizuje dňa 29.01.2022 školenie rozhodcov diaľkového plávania. 

 

Využi aj Ty svoje nadšenie a záujem o diaľkové plávanie a staň sa rozhodcom diaľkového plávania. 

 

 

 

Koho hľadáme? 

 Rozhodcov I. kvalifikačného stupňa plávania, ktorí majú záujem o diaľkové plávanie a majú  absolvované 

školenie rozhodcu plávania I. kvalifikačného stupňa  

 máš minimálne 16 rokov 

 Majú aktívne členstvo v Slovenskej plaveckej federácií 

 

Čo získaš ako rozhodca diaľkového plávania: 

 školenie rozhodcu v diaľkovom plávaní 

 pravidelné vzdelávanie sa, účasť na seminároch 

 možnosť pracovať aktívne v rozhodcovskom zbore 

 nové kamarátstva, emócie a mnoho zážitkov... 

 certifikát rozhodcu v diaľkovom plávaní 

 

Termín konania: 29.01.2022 

Miesto konania: Prezenčne – Bratislava( miesto konania sa určí podľa počtu záujemcov)  

                                         V prípade ak to situácia nedovolí, tak školenie bude formou - ONLINE    

 Školiteľ: Ing. Petr BUKAL medzinárodný rozhodca (FINA),  
 

 

 
 



PROGRAM 
 

1. Zahájenie školenia – úvod- organizácia 
  

I. časť  ( OWS x Marathon / Zbor rozhodcova ich povinnosti) 
II. časť  (Zbor rozhodcov a ich povinnosť/ 

i. Štart / Miesto súťaže/ Súťaž / Cieľ súťaže) 

III. časť   (Bezpečnosť / bezpečnostný plán 

i. Plavky,čiapky, okuliare, popis pretekárov 

IV. časť   (SP DP a ZP/ časť z pravidiel ZP)  

 

2. ukončenie školenia – test z pravidiel plávania v DP 
 

Pre úspešné absolvovanie školenia na rozhodcu v DP a vydanie certifikátu je pre uchádzačov nutné 
úspešné absolvovanie testu z pravidiel plávania v DP , úspešné absolvovanie praktickej časti 
školenia:  
 

 1x povinná účasť v rozhodcovskom zbore na pretekoch DP na bazéne ,  

 1x povinná účasť v rozhodcovskom zbore na pretekoch na otvorenej vode v roku 2022.  

POPLATOK za školenie : 40,00 EUR  
 
Záujemcovia o školenie vyplňte prihlášku za 2-3 minúty vďaka online prihláške. Minimálny počet 
riadne prihlásených účastníkov je 10 (v prípade nižšieho počtu si SPF vyhradzuje právo školenie 
zrušiť). 
 
https://forms.office.com/r/9S46mQF8PY 
  
Vyplnením online prihlášky sa záväzne prihlasujete na školenie rozhodcu v diaľkovom plávaní, 
následne Vám bude vystavená faktúra na zaplatenie školenia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za 
školenie zašlite na email:  hofericova@swimmsvk.sk. Neúčasť na školení a vrátenie poplatku sa 
akceptuje , iba zo zdravotných dôvodov.  
 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:  15.01.2022 
            
  
 
 
          v.r.  
Ivana Hofericová                                                                     

Asistent pre diaľkové plávanie                               
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