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Zadeva: Program obveznega predsezonskega seminarja za sodnike in tehnične komisarje
Spoštovani kolegi,
kot smo vas že obvestili v predhodnih obvestilih vam pošiljamo program obveznega
predsezonskega seminarja za sodnike in tehnične komisarje na državnih listah, ki bo potekal v
soboto 23.9.2017 v Rogaški Slatini:
• 9:45 – 11:30 Fizični test po skupinah (Jelen, Jovanović, Nedović in Španić) – (Šport. dvorana v
Rogaški Slatini; Kozjanskega odreda 4)
• 11:30 – 12:00 Predavanje o spremembah Pravil igre (Zupančič) – Anin dvor (Cvetlični hrib 1a)
• 12:00 – 13:30 Razprava o trenutnem položaju – Anin dvor (Cvetlični hrib 1a)
• 13:45 – 15:00 Kosilo – Restavracija Sonce (Celjska cesta 9)
Glede opravljanja fizičnega testa vam v prilogi poleg vabila posredujemo skupine sodnikov za
opravljanje fizičnega testa (Fizični test začne opravljati prva skupina ob 9:45 uri, zato pridite prosim
malenkost prej, da se boste do ure že preoblekli in pripravili na tek). Zaradi velikega števila
sodnikov naprošamo vse sodnike, da se držite svoje skupine in pridete pravočasno pripravljeni v
športno dvorano! Tehnični komisarji pričnete z seminarjem ob 11:30 uri v prostorih Aninega dvora.
Zaradi organizacije prostora v predavalnici in naročila števila kosil, vas naprošamo, da nam vsi, ki se
seminarja v soboto ne boste mogli udeležiti, le to sporočite najkasneje do petka 22.9.2017 do 12
ure!
Test iz pravil igre boste reševali preko spleta. Obvestilo o objavljenem testu boste prejeli še danes
v kratkem in ga prosim vsi rešite najkasneje do petka 22.9.2017 do 12 ure, saj poleg opravljenega
fizičnega testa predstavlja pogoj za opravljanje del v letošnji tekmovalni sezoni.
Ponovno naprošamo vse predsednike posameznih OSO, da poskušajo na seminarju zagotoviti čim
večje število sodnikov, ki sodijo mlajše starostne kategorije in so v vaši sodniški organizaciji. Le tem
bomo danes tekom dneva tudi z naše strani posredovali vabilo na seminar in jih prosili, da potrdijo
udeležbo najkasneje do petka 22.9.2017 do 12 ure.
Lep pozdrav,
Saša Pukl
Vodja odbora za stroko DKS

