Celostátní seminář –
Pořádá

Český klub ringa, z.s.

ve spolupráci s Katedrou studií lidského pohybu (Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta)
Garant:

Kdy: neděle 14. října 2018
Kde: Sportovní hala TJ Ostrava
Na adrese: Varenská 3098/40A, 702 00 Ostrava

www.ringo.cz

250,- Kč
-

pouze předem bankovním převodem na účet Českého klubu ringa z.s.
pokyny pro provedení platby: číslo účtu: 2401324443/2010 u Fio Banky, VS: 20181014 a do textu pro příjemce napište: příjmení a jméno

9:30-10:00 hod
-

prezence účastníků (u vrátnice Katedry studií lidského pohybu PdF OU)

10:00-12:00 hod
-

praktická ukázka sportu RINGO včetně výkladu sportovních pravidel
výklad, jak správně pracovat s rozkládacím přenosným ringo hřištěm
a ukázka některých technických fines

12:00-13:00 hod
-

přestávka na oběd (v ceně semináře!)

13:00-15:00 hod
-

systém soutěží sportu RINGO v ČR a na vysokých školách
výklad hracího systému BIRA pro turnaje Grand Prix RINGO (GPR) a práce s žebříčkem hráčů GPR
využití tabulek pro RINGO na oficiálních turnajích a nasazování hráčů (vzorové tabulky pro účastníky připraveny)
beseda a odpovědi na otázky účastníků

15:00-16:00 hod
-

pro zájemce: testy rozhodčího ringa 3. třídy (včetně vyhodnocení a předání licencí úspěšným absolventům)

www.ringo.cz

- specifiky hry RINGO na palubovce v hale, na trávě a na beachi a ukázky
technických fines v podání dlouholetých mistrů republiky ve hře RINGO!

-

praktické rady jak správně a bezpečně rozkládat a balit
přenosné RINGO hřiště
jak si hřiště vyrobit popř. kde originální hřiště a kroužky
sehnat
úprava RINGO hřiště před zahájením zápasu
druhy sítí a fáborků pro závodní i rekreační hru
bezpečnostní opatření pro hru aneb
jak chránit hráče i jak chránit hřiště!

www.ringo.cz

- práce tabulkami BIRA (nejenom pro turnaje Grand Prix RINGO!)
- nasazování hráčů do tabulek
- systém započítávání výsledků
- systém zapisování výsledků do tabulek

- práce s přenosem výsledků do dalších kol RINGO turnajů





- simulace průběhu turnaje na tabulkách všech účastníků semináře
a
- testy rozhodčího ringa 3. třídy

www.ringo.cz

DO 10. ŘÍJNA 2018 NA E-MAIL: ringo@ringo.cz

Ing. Ivan Cap - zakladatel sportu RINGO v ČR

Wlodzimierz Strzyzewski - zakladatel hry RINGO
(sport RINGO registroval oficiálně v roce 1959)

(narozen v roce 1959)

Ing. Ivan Cap
předseda Českého klubu ringa, z.s.
tel.: +420 777 590 510
e-mail: ringo@ringo.cz

Korespondenční adresa: Český klub ringa, z.s.
Veselíčko 1060, 739 44 Brušperk

