
Prodloužení kvalifikace trenérů 

třída doškolení zkoušky administrativa poznámka 

Instruktor   bez doškolení 

potvrzení o aktivní práci 

- zaslat na sekretariát ČSMG spolu s registrací oddílu: 

 přihlášku k registraci potvrzenou oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

potvrzení o aktivní práci v oddíle nahrazuje registrace 

mateřského oddílu 

TR III.tř seminář na nová pravidla  

(CSMG nebo oblastní komise MG ) 

bez zkoušek na doškolení přinést k prezentaci: 

 přihlášku k registraci potvrzenou oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

TR II tř seminář na nová pravidla (ČSMG) 

 10.- 12.2.2017 Praha ( spolu 

s doškolením RO) 

nebo 

 24.-26. 2. 2017 Brno Praha ( spolu 

s doškolením RO) 

 

Poznámka: lze i na oblastech  

bez zkoušek na doškolení přinést k prezentaci : 

 přihlášku k registraci, potvrzenou 
mateřským oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

 I kopii certifikátu 
(  nebo  ihned po doškolení zaslat na svaz) 

 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

TR I tř seminář na nová pravidla (ČSMG) 

 10.- 12.2.2017 Praha Praha ( spolu 

s doškolením RO) 

nebo 

 24.-26. 2. 2017 Brno Praha ( spolu 

s doškolením RO) 

 

Poznámka: lze i na oblastech  

bez zkoušek na doškolení přinést k prezentaci : 

 přihlášku k registraci, potvrzenou 
mateřským oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

 kopie diplomu 
(  nebo  ihned po doškolení zaslat na svaz) 

 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

 

Poznámka: doškolení pro TR II a I. třídy je platné i v případě, že se zúčastní pouze doškolení na část věnovanou provedení  nebo pouze doškoleních na 

oblastech. 



 

Prodloužení kvalifikace rozhodčích 

třída doškolení zkoušky administrativa poznámka 

 

 

    

 

    

    RO III.tř 

pouze doškolení 

seminář na nová pravidla  

(CSMG nebo oblastní komise MG ) 

 

 

bez zkoušek na doškolení přinést k prezentaci: 

 přihlášku k registraci potvrzenou oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

zvýšení kvalifikace na II.tř 

seminář na nová pravidla (pouze ČSMG) 

                       
               11.-12.2.2017 Praha  

nebo 

               25.-26.2.2017  Brno  

 

zkoušky na doškolení  nebo zkoušky přinést k prezentaci: 

 přihlášku k registraci potvrzenou oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

RO I.I tř a I.tř seminář na nová pravidla (pouze ČSMG) 

           10.- 12.2.2017 Praha  

                       nebo 

24.-26. 2. 2017 Brno Praha  

 

zkoušky na doškolení  nebo zkoušky přinést k prezentaci : 

 přihlášku k registraci, potvrzenou 
mateřským oddílem 

  pasovou fotografie 

  50 Kč na vystavení průkazky 

 I kopii certifikátu 
 

oddíl ale musí  řádně člena registrovat ! 

 


