Středočeský svaz stolního tenisu
Směrnice STSST č.4/2014
Podmínky pro získání licence „K“
1. Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje požadavky pro udělování licencí „K“ rozhodčích stolního tenisu ve
Středočeském kraji a řeší rozsah jeho osnov školení a seminářů k udělování a obnovování
platnosti těchto licencí „K“, včetně hospodářského a organizačního zajištění.
2. Působnost rozhodčích s licencí „K“
Rozhodčí licence „K“ je oprávněn působit jako rozhodčí, vrchní rozhodčí na akcích
pořádaných STSST a akcích regionu.
3. Stanovení požadavků a rozsah osnov pro udělování licence „K“
Délka školení je 5 hodin. 1h bude věnována pravidlům, 1h soutěžnímu řádu, 2h praktické
práci rozhodčího, 1h závěrečné diskuzi.
Platnost licence „K“ je 4 roky, seznam držitelů bude na stránkách STSST, průkazky nebudou
vydávány.
4. Stanovení požadavků na prodloužení platnosti licencí „K“
Seminář na prodloužení licence trvá 3 hodiny. 1h bude věnována novinkám v pravidlech a
soutěžním řádu, 1h praxi, 1h diskuzi.
Semináře se mohou zúčastnit rozhodčí s propadlou licenci maximálně 2 roky.
5. Organizační zabezpečení školení a seminářů
•
•
•
•
•
•
•

Komise rozhodčích STSST je povinna zorganizovat seminář i školení minimálně
jedenkrát ročně.
V sezóně 2014/2015 budou zorganizovány dva semináře a dvě školení.
STSST hradí pronájem učebny a herny, náhrady lektorům a zkoušejícímu, včetně
jízdného, stravování.
Držitel licence udržuje licenci v časové platnosti tím, že absolvuje seminář.
Účastníci si hradí cestovné, neplatí žádný poplatek a za odřízené utkání v rámci
praxe nedostávají žádnou odměnu.
Odměna pro vedoucího akce, školitele a hodnotitele při praxi je 200Kč/den.
Školitel musí mít licence A nebo B.

6. Počet rozhodčích v družstvech
V sezóně 2015/2016 by mělo mít každé družstvo divize a KS1 vyškoleného jednoho
rozhodčího libovolné licence. V sezóně 2016/2017 to samé platí i pro družstva v KS2. Pro
nově postoupivší družstva bude udělena roční výjimka.

Schváleno: VV STSST dne 20. 8. 2014
Platnost: ode dne schválení

