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Karlovarský KVV ČSLH pořádá kurz 
pro získání licence rozhodčího ledního hokeje 

 

Licence rozhodčího II. třídy (účastníky vybírá KR Karlovarského hokeje na 
základě jejich předchozího působení a výsledků) 
Termín konání: 29. - 30. 8. 2020 
Místo konání: KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary (zasedací místnost HC 
Energie Karlovy Vary - 4. patro administrativní budova) 
Náplň školení: 

• pravidla ledního hokeje – výklad (2 hodin), 

• bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),  

• test z pravidel ledního hokeje a řádů ČSLH (1 hodina); 
Cena: 2.200,- Kč 
Ostatní: Cena zahrnuje 1 x oběd, občerstvení, učebnice, odznak, průkaz.    
 

 

Licence rozhodčího III. třídy (základní kvalifikace) 
Termín konání: 29. - 30. 8. 2020 
Místo konání: KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary (zasedací místnost HC 
Energie Karlovy Vary - 4. patro administrativní budova) 
Náplň školení: 

• pravidla ledního hokeje – přednášky (12 hodin), 

• řády a předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny), 

• pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny), 
praktická část na ledě (3 hodiny),  

• sledování nebo řízení utkání – praktická část (2 hodiny), 

• první pomoc při úrazech v ledním hokeji (1 hodina),  

• bruslařské testy (3 cviky – rychlost, obratnost, vytrvalost),  

• test z pravidel ledního hokeje a řádů ČSLH (1 hodina); 
Cena: 2.500,- Kč 
Ostatní: Cena zahrnuje 2 x oběd, občerstvení, učebnice, odznak, průkaz.    
 

 

Licence rozhodčího III. třídy (funkce pomocný rozhodčí) 
Termín konání: 29. - 30. 8. 2020 
Místo konání: KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary (zasedací místnost HC 
Energie Karlovy Vary - 4. patro administrativní budova) 
Náplň školení: 

• pravidla ledního hokeje – přednášky (12 hodin), 

• řády a předpisy ČSLH, povinnosti rozhodčího – přednášky (3 hodiny), 

• pohyb rozhodčích, signalizace, spolupráce – teoretická část (2 hodiny),  

• první pomoc při úrazech v ledním hokeji (1 hodina),  

• test z pravidel ledního hokeje a řádů ČSLH (1 hodina); 
Cena: 1.300,- Kč 
Ostatní: Cena zahrnuje 2 x oběd, občerstvení, učebnice, průkaz.    



 
 

Karlovarský KVV ČSLH, KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary | tel.: +420 603 539 439 | email: ks-karlovarsky@cslh.cz

 

 

Licence rozhodčího pro minihokej (M) 
Termín konání: 29. - 30. 8. 2020 
Místo konání: KV Aréna, Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary (zasedací místnost HC 
Energie Karlovy Vary - 4. patro administrativní budova) 
Náplň školení: 

• Soutěžní řád, základní ustanovení (1 hodina), 

• pravidla minihokeje a základy Pravidel ledního hokeje (3 hodiny), 

• zápis z turnaje minihokeje a zápis o utkání (1 hodina), 

• odpovědnost a perspektiva rozhodčího v ledním hokeji (1 hodina), 

• pohyb rozhodčího a signalizace při minihokeji, praktická část na ledě (1 
hodina); 

Cena: 1.500,- Kč 
Ostatní: Cena zahrnuje 1 x oběd, občerstvení, učebnice, průkaz.    


