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 V Olomouci dne 4. července 2013 
 
 

 klubům a oddílům Olomouckého kraje 
 rozhodčím ledního hokeje Olomouckého kraje 
 hokejovému hnutí, web KVV 
 zájemcům v databázi 

 
 

 Semináře a školení KVV ČSLH, 08 – 09/2013 

 

Vážení, 
 
trenérsko metodická komise a komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje 
Olomouckého kraje vás informují o plánech na pořádání seminářů a školení v úvodu soutěžního ročníku 2013/14 a to: 
 
 

 školení nových trenérů licence C + mládež ČSLH 29/08 – 01/09 2013, Přerov, CZE /I. / 

 doškolovací seminář trenérů licence C + mládež ČSLH /prolongace/ 30/08 2013, Přerov, CZE 

 

 předsezonní seminář rozhodčích II., III. třídy a licence T ČSLH 07/09 2013, Přerov 

 seminář pomocných rozhodčích s licence III. třídy ČSLH 07/09 2013, Přerov 

 
 školení nových rozhodčích licence III. třídy ČSLH 13/09 – 15/09 2013, Přerov 

 školení nových pomocných rozhodčích licence III. třídy ČSLH 13/09 – 14/09 2013, Přerov 

 
 
Formuláře k vyplnění a přihlášení se na toto akce KVV jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách KVV a jsou 
samostatnými přílohami tohoto dopisu. 
 
 

S pozdravem 
 
 
přílohy dle textu Kamil Přecechtěl, v. r. 

 předseda Krajského výkonného výboru 
  předseda trenérsko metodické komise 
 
 
 Petr Přikryl, v. r. 
 předseda komise rozhodčích 
 

 vyřizuje: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář 
 
 
 


