Wrocław, dnia 09.05.2019 r.

KURS SĘDZIOWSKI ORAZ SZKOLENIE TRENERSKO-SĘDZIOWSKIE
AKROBATYKI SPORTOWEJ
Szanowni sędziowie, trenerzy, instruktorzy kandydaci na sędziego
Informujemy, że w dniu 26.05.2019 roku (niedziela) we Wrocławiu odbędzie się kurs
sędziowski (na stopień sędziego okręgowego) oraz szkolenie trenersko-sędziowskie akrobatyki
sportowej pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego, który poprowadzą sędziny
międzynarodowe (p. Katarzyna Majewska-Kasprzak oraz p. Karolina Kamińska).

KURS SĘDZIOWSKI AKROBATYKI SPORTOWEJ (na stopnia sędziego okręgowego)
Kurs sędziowski akrobatyki sportowej przeznaczony dla osób które chcą spróbować swoich
umiejętności w roli sędziego akrobatyki sportowej (muszą spełnić określone warunki, min. wiek,
znajomość dyscypliny sportowej. Mile widziani zawodnicy akrobatyki sportowej). Minimalny wiek do
podjęcia kursu to ukończone 16 lat. Kurs zakończony zostanie EGZAMINEM PZG. Po pozytywnym
zdaniu egzaminu i złożeniu wniosku (zgodnie z aktualnymi wytycznymi) uczestnik otrzymuje LICENCJE
SĘDZIOWSKĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO.
W szczególności informacje o kursie sędziowskim akrobatyki sportowej kierujemy do klubów i
trenerów mających kontakty do osób które mogłyby i chciałyby uzyskać uprawnienia o przekazaniu tej
informacji (obecni zawodnicy, byli zawodnicy, instruktorzy, trenerzy).

SZKOLENIE TRENERSKO-SĘDZIOWSKIE
Szkolenie trenersko-sędziowskie przeznaczone dla trenerów/instruktorów, sędziów akrobatyki
sportowej. Przedstawione zostaną zmiany w programie klasyfikacyjnym PZG, które zostały
wprowadzone w dniu 01.01.2019 dla klasie młodzik, III, YOUTH. Szczegółowo zostaną przedstawione:
- nowe zapisy/elementy dla klasy MŁ, III, YOUTH
- zmiany w przewodniku sędziowskim
- wytyczne dotyczące opisu i wyceny układów omawianych klas
- przykładowe filmy układów oraz sędziowanie na żywo (omówienie, próba oceny)
- aktualne wytyczne dotyczące sędziowania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
KOSZT
130 zł/osoba
(w tym: serwis kawowy, obiad catering)
Wpłaty przy zapisie dokonujemy na poniższe dane:
Stowarzyszenie Sportowe „Altius”, ul. Zemska 40/14, 54-438 Wrocław
NUMER KONTA BANKOWEGO: 10 1750 0012 0000 0000 3164 9374
TYTUŁEM: Składka kurs/szkolenie akrobatyki sportowej
DATA I CZAS
26.11.2019 (niedziela) 09:00 – 19:00
10 godzin (w tym egzamin)
MIEJSCE
CENTRUM AKROBATYKI SPORTOWEJ NA NOWYM DWORZE
Ul. Nowodworska 64 (tył kościoła na Nowym Dworze) 54-438 Wrocław
ZGŁOSZENIA
Drogą e-mailową na adres michal.adamczyk.ma@gmail.com
oraz wpłata na konto (patrz KOSZT)
TEMAT: KURS/SZKOLENIE AKROBATYKI SPORTOWEJ WROCŁAW 26.05.2019
W treści wiadomości proszę podać:
- imię i nazwisko
- kurs sędziowski CZY szkolenie trenersko-sędziowskie
- telefon kontaktowy

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.05.2019 r. do godziny 23:59
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

