V Hořicích dne 29. listopadu 2017
Vážení rozhodčí a delegáti!
Dovolte mi, abych vás všechny již posedmé pozval zimní setkání rozhodčích a delegátů
KrPFbU. Komise rozhodčích připravila pro všechny rozhodčí a delegáty našeho regionu víkendovou
akci zaměřenou na utužení rozhodcovské party u nás na regionu.
Hlavním cílem této akce je zajistit, aby se rozhodčí se zájmem o pískání měli možnost setkat se
svými kolegy i mimo florbalové prostředí. Doufáme v to, že společnými zážitky vznikne ještě
stmelenější kolektiv rozhodčích, kteří spolu budou v průběhu roku častěji komunikovat a hlavně –
budou se navzájem lépe znát. To pak může všem rozhodčím pomoci nejen při společném pískání, ale
i při předávání zkušeností a znalostí. Ze zkušeností se slavnostním zakončením sezóny nám
jednoznačně vyplývá, že začínající rozhodčí načerpají na takovýchto akcích daleko více informací
z oblasti pískání, než na běžných školeních a seminářích v průběhu sezóny.
Na rozdíl od slavnostního zakončení rozhodcovské sezóny, které se koná v květnu a kam jsou
zváni jen nejlepší rozhodčí dané sezóny, je však tato akce otevřena všem delegátům a rozhodčím
všech licencí se zájmem o pískání a kariérní rozvoj. Vzhledem k tomu, že součástí akce jsou i
speciální workshopy, semináře a rozbory videa, bude účast na této akci (při splnění požadovaných
podmínek) všem započítána jako účast na semináři rozhodčích.
Začátek akce:
Konec akce:
Místo konání:

Program akce:
- pátek:

pátek 9. února 2018 v 17.00
neděle 11. února 2018 v 14.00
Penzion Kačeří, Lachov 14, Teplice nad Metují
- penzion se nachází 1,5 km od vlakového nádraží Teplice n. M.
- maximální kapacita chaty je 40 míst
14.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 17.45
17.45 - 19.00
19.00 - 21.30
21.30 - ???

příjezd, ubytování
příprava na večerní workshopy
zahájení akce
společná večeře
workshopy a semináře rozhodčích po skupinách
volná zábava

- sobota:

7.00 - 10.00
10.00 - 17.45
17.45 - 19.00
19.00 - 22.00
22.00 - ???

snídaně (časové rozmezí je pouze orientační)
program po skupinkách (podrobnosti viz níže)
společná večeře
zábavná soutěž ve skupinách
volná zábava

- neděle:

7.00 - 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 14.00

snídaně (časové rozmezí je pouze orientační)
úklid, balení, program po skupinkách
společný oběd, odjezd

Účastnický poplatek: - při přihlášení (vč. zaplacení zálohy) do 20.12.2017:
900,- Kč (500,- Kč záloha předem, 400,- Kč na místě)
- při přihlášení (vč. zaplacení zálohy) do 10.1.2018:
1000,- Kč (500,- Kč záloha předem, 500,- Kč na místě)
- při přihlášení (vč. zaplacení zálohy) po 10.1.2018:
1200,- Kč (500,- Kč záloha předem, 700,- Kč na místě)
Poplatek zahrnuje:

- ubytování v penzionu na 2 noci (2-5 lůžkové pokoje)
- 2x luxusní snídaně formou bufetu
- 2x večeře (polévka + hlavní jídlo)
- 2x svačina
- nedělní oběd (polévka, zbytky od snídaně)
- pivo a víno (svařené) dle chuti a libosti
- nealkoholické nápoje dle chuti a libosti
- slané pochutiny a utopenci k pivu a vínu dle chuti a libosti
- speciální ceny pro vítězné družstvo sobotní soutěže

Poplatek nezahrnuje: - náklady na cestu do místa konání a zpět
- sobotní oběd
V případě, že se nemůžete zúčastnit celé akce a chcete přijet pouze na jednu noc, je pro vás
připravena sleva 300,- Kč z doplatku. Zároveň ale upozorňuji, že je potřeba tuto informaci nahlásit
předem. Také bych rád zmínil, že v takovém případě vám nebude akce uznána jako splněná účast na
semináři rozhodčích.
Návrh činností po skupinkách (sobota 10-17, neděle 10-13):
- sjezdové lyžování, snowboarding (pokud bude sníh)
- Skiareál Kamenec (www.skikamenec.cz1.cz) – 3,5 km od chaty
- Skiareál Radvanice (www.vlekradvanice.cz) – 19 km od chaty
- Skiareál Běloves (www.skibeloves.cz) – 23 km od chaty
- výlet na běžkách po okolí (pokud bude sníh)
- sáňkování, stavění sněhuláka☺
- procházka po okolí
- v okolí se nachází plno přírodních zajímavostí, kam se dá vyrazit buď přímo
pěšky z penzionu nebo po krátkém přejetí autem či vlakem - mj. AdršpašskoTeplické skály, hrad Skály, hora Ostaš, Kočičí hrad,…
- stolní tenis, florbal, basket… (přímo v chatě je malá tělocvična)
- squash, tenis, stolní tenis (Sportcentrum Teplice n. M.) – 3,5 km od chaty
(www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz, tel. 775 055 563)
- společenské a deskové hry (zejm. v případě špatného počasí)
Abyste si ale nemysleli, že se jedná jen o nějakou „chlastačku“ – to rozhodně ne! V pátek večer
proběhnou workshopy a semináře všech účastníků. Po sobotní večeři bude pro všechny účastníky
připravena zábavná vědomostní soutěž, kterou bychom rádi navázali na úspěšné herní večery z
minulých ročníků.

Co si vzít sebou:
- povinné vybavení:
- peníze na doplacení účastnického poplatku
- poznámkový blok a tužka
- jídlo nebo peníze na sobotní oběd (k dispozici je kuchyňka)
- lahvinka něčeho ostřejšího
- dobrovolně navíc (podle toho, co budete chtít dělat):
- sjezdovky / snowboard / běžky / sáně + vybavení na ně
- vybavení na squash / tenis / stolní tenis / florbal
- společenské a deskové hry pro více lidí (kdo má doma něco zajímavého)
- brát si nemusíte:
- spacáky a karimatky (deky a povlečení jsou součástí vybavení chaty)
Závěrem už chybí snad jen doplnit, jak se na tuto výjimečnou akci přihlásit. Přihlášky se podávají
pomocí webového formuláře na adrese http://rozhodci.net/prihlaska.htm. Po jeho vyplnění a
odeslání se vám zobrazí stránka s podrobnými instrukcemi, jak zaplatit zálohu. Pozor!
Vzhledem k omezené kapacitě chaty bude Vaše přihláška považována za platnou až po zaplacení
zálohy ve výši 500,- Kč.
V případě, že zálohu nezaplatíte do pěti dnů od zaslání přihlášky, bude Vaše přihláška zařazena
až na konec pořadníku a je tudíž možné, že se již na chatu nevejdete. Nejzazší termín zaplacení
zálohy je 24. ledna 2018. Zaplacená záloha je vratná pouze v případě, že za sebe seženete
náhradníka.
Budu se těšit na vaše přihlášky. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat, rád
Vám odpovím.
S pozdravem a přáním krásného dne

Aleš Jansa
sekretář KR KrPFbU
email: jansa@ceskyflorbal.cz
mobil: 603 459 274

