
ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH  ESG 

na nová pravidla 
29. 1. 2023 

 

Český svaz estetické skupinové gymnastiky pořádá školení pro rozhodčí estetické skupinové 
gymnastiky ROII a ROI a další zájemce z řad trenérů či činovníků na nová pravidla juniorek a 
seniorek platná od 1. 1. 2023. Seminář proběhne online formou v prostředí MS Teams. Webinář je 
povinný pro prodloužení platnosti rozhodcovské licence, a to v souladu s novými mezinárodními 
pravidly juniorek a seniorek dlouhého programu. Webinář k dlouhému programu juniorek a 
seniorek bude probíhat 29. 1. 2023.  

Pro prodloužení kvalifikace jsou rozhodčí povinny/i absolvovat webinář a písemnou zkoušku 
zaměřenou na nová pravidla juniorek a seniorek. Zkouška se bude konat prezenční formou a 
proběhne dne 18. 2. 2022 v ZŠ Chalabalova v Brně. 

Připravte si prosím aktuální znění pravidel, která naleznete na webu ČSESG www.csesg.cz (nová 
pravidla dlouhého programu Vám budou zaslána před konáním webináře). 

Program: 

29. 1. 2023 Školení formou webináře - Online forma - MS Teams 

9.00 – 17.00 Pravidla dlouhého programu juniorek a seniorek 

18. 2. 2023 Závěrečná písemná zkouška - prezenční forma, BRNO 

Čas bude upřesněn 
(pravděpodobně 
16:00 – 17:00) 

Závěrečný test k prodloužení platnosti kvalifikace RO I a RO II  

 
Cena školení: 1200,- Kč 
(Cena zahrnuje i povinný poplatek provozovateli technického zařízení) 
 
Účastnický poplatek musí být uhrazen a připsán na účet ČSESG v termínu do 27. 1. 2023.  
účet č.: 193542382/0300.  
Do poznámky uveďte jména účastníků, případně název klubu/oddílu. 
 
Přihlášky s vyplněnou návratkou zasílejte na e-mail renatavrbova@email.cz  v termínu do 22. 1. 
2023. Na návratku nezapomeňte uvést své telefonní číslo a email, na který Vám bude 
nejpozději den před konáním akce zaslán odkaz s návodem k připojení. Tyto údaje jsou 
nezbytné pro správné a funkční připojení k webináři. 
 
Těšíme se na Vaši účast! 

 

 

 
 
 
 
Renáta Vrbová 
Prezidentka Českého svazu estetické skupinové gymnastiky  

http://www.csesg.cz/
mailto:renatavrbova@email.cz


NÁVRATKA 

 

 

WEBINÁŘ  ESG na nová pravidla  

konaný dne 29. 1. 2023 

Termín pro zaslání návratky: 22. 1. 2023 

 

Příjmení:  

Jméno:  

Emailová adresa:  

Kontakt (telefon):  

Mateřský oddíl:  


