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Čuas - sekce karambol
KomÍse rozhodčích sekce karambol
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Jaroslav Vintr iarvintr@sezna m.cz

KPK Vyškov imanak@centrum.cz +4207i7243030

KK DD DoIní Dunojovice

Karel Beneš

-_-

KK DD DolníDunajovice
miroslav.vala @seznam.cz +420604984445

Vladimír Jaroš AKK Brno
L.

vlada.24@seznam.cz +420736625306

Josef Caha Sokol Pohořelice caha @conetsw.cz +420606717278

Radek Konečný Sokol Pohořelice
letr !!9lfr\9t1 , Sokolotnice
l, 19, i, u, ío *i 

-]l9!9!ai* 
g

^ 
r--L,- l/^^^y^.'. nr ž--^y:^^

menotti@seznam.cz

!94yg9 t, !!20777e9!Z!7iBcŽorošic9 
=

'L:y^l- ^,^' '/-y^l' n^ Ď^^:^^I František Novdček BC Rosíce novaidafrantisek@seznam.cz +a2oB78a9796 
1

rrantlle!ýryrclg BC Rosice frantisek.sm@email.cz +420601941927

Mario ValerÍón BC Nové Město no Moravě mario.valerian@seznam.cz +4206o824i9i8

1Mortin Petr BC Nové Město na Moravě brutus87@seznam.cz +42a731567865
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L Uenes.tartosQsz,lg +4206A$20851

@;BC-Ž"arošice
Petr Hvkš BC Zorošice
František Novóček BC Rosíce

Ladislav Zrůna
šiepáiiasái
Jiří Starý

SKK Veselí nq! 
^/l9!qu9ySKK Veselí nad Moravou

Orel Bicra Rajhrad
{{p4q 4a) *!2opq67e5q 
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svatava30@seznam.cZ f:4206!!113710 )

lz66@centrum.cz +420702550401
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Petr Lancinger BC PonětovÍce

BC Ponětovice
Sokol Hodonín

Regionálníškolení rozhodčích ll.třídy lMR jihomoravský region 29.5.2021 Rajhrad

Jmenovací listina schvólena korespondenční cestou vedením KRSK dne 31.05.2021-'

okamžikem schvóleníje potvrzena plotnost dokumentu na dobu neurčitou do vydóní nového'

davidsvanhal@seznam.cz +420608734821

V Liberci dne 01.a6. 2021ověřil Aleš šlambor
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razítko, podpis

Vypracovóno v souladu s legislativními normativy Čuas a dokumenty spróvy svazu q SK, v plotném znění.

Všichni jmenovanÍ členové sboru souhlasí s užívóním osobních dat ve spojení s činností komise rozhodčÍch'

Bez účastníka


