
 

V Hořicích dne 10. ledna 2023 
 

Vážení rozhodčí! 
 
Dovolte mi, abych vás pozval na víkendový Kemp rozhodčích ČF HKaPA. Komise rozhodčích 

připravila pro všechny rozhodčí našeho regionu sportovně-zábavnou 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. 

 

Vzhledem ke konceptu akce není přihlašování na akci omezeno. Na akci se mohou hlásit všichni 
rozhodčí a delegáti, kteří působí v našem regionu. 

 
Začátek akce:   sobota 18. února 2023 v 9.30 
 

Konec akce:   neděle 19. února 2023 v 10.00 
 

Kapacita akce:   20 účastníků + 5 speciálních hostů 
 

Místo konání:   Vižňov u Meziměstí 
 

Místo srazu:   bude upřesněno přihlášeným osobám 
 
Program akce: 
  

    - sobota:   9.00 -   9.30 příjezd, příprava na sportovní aktivity 
         9.30 - 12.30  sportovní program v hale 
       12.45 - 13.15 přejezd auty do Vižňova 
          (pokud přijedete vlakem, místo v autě pro vás najdeme) 
       13.15 - 14.15  společný oběd 
       14.15 - 14.45  ubytování, polední klid 
       14.45 - 15.00  oficiální zahájení, organizační pokyny 
       15.00 - 17.30  sportovně-herně-zábavný program v družstvech 
       17.30 - 18.30  společná večeře 
       19.00 - 21.30 vědomostně-zábavná soutěž v družstvech 
       21.30 - ??? volná zábava 

 

    - neděle:   8.00 - 10.00 snídaně (časové rozmezí je pouze orientační) 
       10.00 - 14.00  úklid, balení, odjezd 
        

Účastnický poplatek: 500,- Kč (platí se bezhotovostně předem) 
 

Poplatek zahrnuje:  - ubytování v penzionu na 1 noc (každý vlastní postel s povlečením) 
       - 1x dopolední svačina 
       - 1x oběd (polévka + hlavní jídlo) 



 

       - 1x odpolední svačina 
       - 1x večeře (hlavní jídlo) 
       - 1x luxusní snídaně formou bufetu 
       - 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 
 

Poplatek nezahrnuje: - náklady na cestu do místa konání a zpět 
       - nedělní oběd 
 
Co si vzít sebou: 

  - povinné vybavení: 
    - poznámkový blok a tužka 
    - přezůvky 
    - sportovní oblečení do haly, sálovky, ručník 
    - pití do haly na sportovní aktivitu 
    - 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/kemp_rozhodcich.htm. Tam také 

najdete podrobné informace, jak zaplatit účastnický poplatek. Pozor! Vzhledem k omezené 
kapacitě chaty bude Vaše přihláška považována za platnou až po zaplacení účastnického poplatku 

ve výši 500,- Kč.  
 

V případě, že účastnický poplatek 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 poplatku je 8. února 2022. Zaplacený poplatek je vratný pouze v případě, že za sebe 
seženete náhradníka, případně pokud se na akci již kapacitně nevejdete. 

 

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 

            supervizor rozhodčích ČF HKaPA 
 
            email: jansa@ceskyflorbal.cz 
            mobil: 603 459 274 


