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Informace o dění v sekci NS, NSS a EX – březen/duben 2016 

Propozice mistrovských soutěží 
- Jsou již k dispozici propozice k nejdůležitějším událostem sezóny: 
27. – 29.5. 1. a 2. soutěž MiČR NS, Běleč nad Orlicí termín přihlášek do 19.5. 
27. – 29.5. 1. a 2. soutěž MiČR NSS, Velký Vřešťov termín přihlášek do 30.4. 
17. – 19.6. 3. soutěž MiČR NSS, Velký Vřešťov  termín přihlášek do 31.5. 
24. – 26.6. 3. a 4. soutěž MiČR, Borovany   termín přihlášek do 15.6. 
24. – 26.6. Jednorázové  MiČR mládeže, Borovany  termín přihlášek do 15.6. 

 
Návod na registraci a přihlášení k soutěžím 
- Pořadatelé 1. a 2. soutěže seriálu MiČR NS v Bělči nad Orlicí pro nás připravili 
novinku. Přihlašování na jejich soutěže proběhne primárně přes webové rozhraní 
http://zavody.klomtrebechovice.cz. Pokud se tento systém osvědčí, tak bude do 
budoucna používán na všech mistrovských soutěžích, možná hned na 3. a 4. soutěži 
NS. 

 
Školení rozhodčích - aktualizace: 
- V sobotu 9. dubna 2016 proběhlo školení rozhodčích v Čelákovicích. Pod oddílem 
„pravidla“ najdete aktuální seznam národních, trvalých a mezinárodních rozhodčích. 
- Rozhodčí s licencí NS mohou rozhodovat jak sekci NS, tak aktuální sekci NSS. 
- V případě rozhodování na mládežnickém mistrovství platí následující pravidla. 
Rozhodčí s licencí NS mohou rozhodovat třídy F4, s licencí M třídy Eco a s licencí Ž 
třídy EX, F4 a Eco. 

 
Mistrovství Evropy kategorie NS 9. – 14.8. 2016 v Petrohradu: 
- V tuto chvíli nám zbývá do začátku Mistrovství Evropy sice 3,5 měsíce a přihlášky 
je možné zaslat do 30.6., ale není nutno s přihlášením zahálet. Podle minulých 
zkušeností je skoro největším problémem vyřízení víza do Ruské federace. Proto 
tímto ještě jedno žádám reprezentanty, aby se mi do 29.5 nahlásili a mohly se začít 
vyřizovat veškeré náležitosti. 
 
 
Dne 25. dubna 2016 vypracoval Jan Jedlička, vedoucí sekce     

http://zavody.klomtrebechovice.cz/

