Slovenský zväz vodného póla
Rozhodcovská komisia
------------------------------------------------------------------Zápis č. 23/2008
zo dňa 6.9.2008
-------------------RK SZVP v rámci prípravy súťažného ročníka 2008/2009, spresnenia
evidencie rozhodcov, zlepšenia a efektívnosti nominácie rozhodcov na súťaže
riadené SZVP prijala opatrenia a pripája formulár pre rozhodcov na vyplnenie.
Tento zápis RK je rozoslaný všetkým klubom a rozhodcom, ktorí sú
momentálne v dostupnej evidencii RK s adresou. Z toho dôvodu žiadame kluby ako
aj rozhodcov ak majú vedomosti aj o iných rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v adresári
– rozdeľovníku, aby im túto skutočnosť dali na vedomie. Za Vašu spoluprácu v tejto
oblasti Vám vopred ďakujeme.
Opatrenia k činnosti RK a rozhodcov :
1. Rozhodcovia sú nezávislí od klubu alebo oddielu /aj keď sú členmi/, nie sú
nominanti klubov
2. Každý rozhodca , ktorý má záujem vykonávať rozhodcovskú činnosť
v súťažiach riadených SZVP v ročníku 2008/2009 musí kompletne vyplniť
priložený formulár, podpísať a zaslať späť predsedovi RK SZVP do
22.septembra 2008.
3. Každý rozhodca musí vyplnený a podpísaný formulár zaslať sám.
4. RK bude preferovať „len“ rozhodcov, samozrejme s prihliadnutím na
kvalifikáciu , prax, skúsenosti , atd.
5. Prípadné poznámky ohľadom svojej činnosti v roč. 2008/09 uveďte vo
formulári.

Ing. Štefan Bottlik
Predseda RK SZVP
Tel./fax : 055 – 678 2164
Mobil : 0905 660 162
E-mail : stefan_bottlik@yahoo.com
Adresa : Južná trieda 93, 040 01 Košice

Formulár rozhodcu pre súťaže SZVP na rok 2008/2009
Priezvisko :
Meno :
Dátum nar.:
Licencia č./ kategória rozhodcu/:
Presná adresa :

Zamestnanie /miesto vykonávania zamestnania/:

Telefon, fax, e-mail, mobil /doma-zam./ :

Klubová príslušnosť :
Funkcia v klube :
V súťažnom ročníku 2008/2009 aktívny ako :
/ každé týkajúce sa presne konkretizovať – súťaž aj klub/
Tréner :
Ved. Družstva :
Hráč :
Iné :

V súťažnom ročníku 2008/2009 rodinní príslušnici /syn,dcéra, atd/ aktívní ako,
v akom klube, ktorej súťaži : /presne konkretizovať /

Poznámka :

Dátum :
...........................................
podpis

