
Komise rozhodčích JKA ČR 
 

 

 

Český svaz karate JKA  

IČO: 63837277 

Nad kapličkou 3378/17, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha 

 

Školení komise rozhodčích  

Pozvánka na webinář komise rozhodčích JKA ČR 

Určeno pro rozhodčí JKA ČR a nové adepty z řad oddílových zájemců o licenci rozhodčích 

Školení rozhodčích formou webináře proběhne jako alternativní řešení školení, které se nemohlo 

uskutečnit v tradičním lednovém termínu. Školení proběhne ve dvou částech: teoretická část bude 

realizována on-line výuky - webináře, praktická část proběhne v plánovaném termínu (předpoklad) 

v závislosti na podmínkách tak, jak budou dány v souvislosti s pandemií Covid-19 

I.část – teorie:   Webinář – MS Teams  

Datum školení:   6. 2. 2021 (termíny případných dalších schůzek on-line budou 

dohodnuty s ohledem na potřebu zajištění kvality školení) 

II. část – praxe   předpokládaný termín  6. 3. 2021 Praha (termín skutečné realizace 

proběhne dle aktuálně platných Vládních nařízení) 

Upozornění: Informace a termíny školení budeme aktuálně upřesňovat, dle platných nařízení Vlády 

ČR vyhlášených v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Program školení: 

08.30-09.00  Úvodní slovo prezidenta svazu/docházka 
09.00-12.00 Teoretický výklad pravidel JKA a soutěžního řádu JKA ČR 
13.00-14.30 Praktická výuka signalizace a gestikulace 
14.30-15.00  Diskuse 
 
Přihlášky:  přes databázi ČUBU: Český svaz karate JKA - Akce (cubu.info) 

Všem registrovaným osobám bude 5.2.2021 zaslán přístup na webinář prostřednictvím MS Teams. 

Webinář si můžete otevřít buď přímo v aplikaci Teams (pokud ji používáte) nebo si můžete webinář 

otevřít v prohlížeči (POZOR !!! je nutné používat prohlížeč Google Chrome, případně Edge). Každý 

webinář bude aktivován cca 15 minut před začátkem dle harmonogramu a každý je zodpovědný za 

včasné přihlášení.  

Poplatek za celé školení:  500,- Kč /osobu, včetně praktické části  
(Pozn.: nejedná se o poplatek za licenci, která se hradí samostatně) 

Upozornění: 

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím databáze 

ČUBU se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za školení/webinář. 

https://www.cubu.info/jka/akce

