
Rozpis školení R2 

 
Termín: Sobota 28. 1. 2017 – neděle 29. 1. 2017 
 
Přednášky budou v sobotu od 10 hodin do cca 18 hodin a v neděli od 11:30 s ukončením 
nejpozději v 15:30 hodin. V případě, že by byl z povětrnostních důvodů zrušen nedělní závod 
Zimní hradubické ligy (viz podrobněji níže), přesune se program z nedělního odpoledne na 
dopoledne a školení by tak skončilo přibližně ve 12 hodin. 
 
Místo: ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové 
 
Přihlášky: Do 15. 1. 2017 v ORISu. 
Podmínkou pro přihlášení je platná kvalifikace R3 a předchozí praxe při pořádání závodů 
alespoň 2x za poslední 4 roky ve funkci, pro kterou je vyžadována minimálně kvalifikace R3. 
(tj. ve funkci hlavního rozhodčího nebo stavitele tratí na oblastním závodě nebo stavitele na 
vícedenních závodech). 
Může se přihlásí i ten, kdo splnil praxi alespoň 1x a předpokládá, že se mu druhou podaří splnit v průběhu roku 
2017. Tomu bude v případě úspěšného absolvování školení přiznána kvalifikace R2, až skupině rozhodčích 
oznámí její splnění. 
Minimální stáří uchazeče o kvalifikaci R2 je 21 let (dosažených v roce 2017. 
V týdnu před školením bude v ORISu zveřejněn podrobný program školení, příp. 

zadání úkolu. 

 
Vklad: 100 Kč na pokrytí nákladů na pronájem místností a částečně cestovních výloh 
přednášejících. Je splatný na místě v hotovosti. 
 
Ubytování: Organizátor zajišťuje přespání ze soboty na neděli na karimatce ve spacáku v ZŠ. 
Cena 80 Kč je splatná na místě v hotovosti. Požadavek na ubytování vyplňte v ORISu. 
 
Stravování: Vlastní = není organizováno. Ve škole bude k dispozici kuchyňka s vařičem a 
rychlovarnou konvicí), pro sobotní večeři je v blízkém okolí školy několik restaurací. Obchod 
s potravinami je v blízkosti ZŠ. 
 
Abyste do Hradce Králové nejeli jen kvůli akci zatěžující pouze sedací partie vašeho těla, 
budete mít možnost v neděli dopoledne zúčastnit se závodu Zimní hradubické ligy, jehož 
rozpis najdete v ORISu. Jestliže budete chtít běžet, musíte se přihlásit v ORISu v souladu 

s rozpisem (= přihláška na školení není automatickou přihláškou na závod). Účastníci školení 
(obdobně jako členové SHK, PHK, LPU a KUO) startovné neplatí. 
 
Případné další informace: Jan Netuka, tel. 731 187 652 nebo email jnetuka@wo.cz. 


