Průmyslová 862
293 06 Kosmonosy

Kosmonosy, 08. 06. 2021

NA ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ OFS MLADÁ BOLESLAV

Teoretická příprava a fyzické prověrky se uskuteční v sobotu dne 10. července 2021 od 9:00 hodin
ve sportovním areálu Mnichovohradišťského SK (Klášterská 882, Mnichovo Hradiště). Prezence
účastníků bude probíhat od 8:30 hodin v Hospodě Na Hřišti.

KR žádá jak rozhodčí, tak i delegáty, aby si v uvedeném termínu zařídili volno, neboť toto školení je
povinné. Náhradní termín nebude vypsán! Úspěšné absolvování je jednou z podmínek pro zařazení
na listinu rozhodčích OFS MB.

Vezmi s sebou:
➢
➢
➢
➢
➢

psací potřeby
mobilní telefon či notebook s možností připojení na WIFI síť
aktuální pravidla fotbalu a ostatní fotbalové normy
na fyzické prověrky sportovní obuv + oblečení (vyjma delegátů)
píšťalku + praporek pro asistenta rozhodčího (vyjma delegátů)

Poplatek za školení činí 500,- Kč, splatný do 30.06.2021 na účet OFS Mladá Boleslav
číslo účtu: 258 234 592 / 0300
variabilní symbol: vaše ID (např.: 88110209)
Do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno rozhodčího

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
BÚ: 258234592/0300

IČ: 01503570

Sekretariát:
T: +420 608 065 293
E: ofsmb@fotbal.cz

Průmyslová 862
293 06 Kosmonosy

Dotazy ke školení řešte výhradně s předsedou KR OFS MB Petrem Jandou, případné omluvy
v závažných a odůvodněných případech zasílat na e-mail: komise.rozhodcich.ofsmb@seznam.cz.

Na školení je plánovaná účast renomovaných kolegů z řad rozhodčích. Školení bude zakončeno (cca.
v 18:00 hodin) večeří a po ní bude následovat volná zábava. Občerstvení (obědové menu, odpolední
svačina formou bufetu a večeře) a pitný režim po dobu trvání školení je zahrnuto v ceně poplatku.
Předem se těšíme v novém složení na vaši hojnou účast po dlouhé nucené pauze.

V případě, že se rozhodčí nedostaví, ani neomluví na předepsané školení, bude vyřazen z listiny
aktivně činných rozhodčích a klub pokutován dle sazebníku RMS OFS MB.
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