Kedves Versenybírók!

A 2017/2018-as versenyévad mérkőzéseit megelőzően idén is szeretnénk minden
kollégát meghívni egy konzultációra, melyen információkat nyújtunk a
következő szezonnal kapcsolatos változásokról. Adatbázisunk és online
jegyzőkönyv vezetési rendszerünk teljesen megújult és fontosnak tartjuk,
hogy ennek használatáról, kezeléséről megfelelő tájékoztatással lássunk el
Benneteket, hogy minden versenybíró a szükséges ismeretek birtokában tudja
elkezdeni munkáját a szeptemberi meccseken.
Az új rendszerhez minden versenybíró külön hozzáférést, egyedi azonosítót
kap, melyet a mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével lehet
igényelni. A mérkőzések jegyzőkönyvébe csak olyan nevek tudnak bekerülni,
amiket az új rendszerben regisztráltunk, vagyis olyan versenybírók nevei,
akiknek hozzáférése van. Kérjük, azok a kollégák is küldjék vissza a
kitöltött adatlapot, akik nem szoktak jegyzőkönyvet vezetni, valamint azok
is, akik nem dolgoznak utánpótlás mérkőzéseken. A kitöltött adatlapokat
elektronikus formában a garbacz.adam@icehockey.hu
<mailto:garbacz.adam@icehockey.hu> elérhetőségre várjuk 2017. szeptember
08. péntek 12 óráig.

Az alábbi időpontokban tartjuk a konzultációkat, kérjük, jelezzétek a
versenybirok@icehockey.hu <mailto:versenybirok@icehockey.hu> elérhetőségen,
hogy melyik időpontban szeretnétek jönni. Mivel a helyszín befogadóképessége
véges, egy alkalommal maximum 60 főt tudunk fogadni, így a 61. jelentkezőnek
más időpontot fogunk javasolni. A jelentkezéseket az érkezés sorrendjében
regisztráljuk.

* 2017. augusztus 22 (kedd) 17 óra
* 2017. augusztus 24. (csütörtök) 17 óra
* 2017. augusztus 26. (szombat) 10 óra
(földszinti nagytárgyaló)
* 2017. augusztus 31. (csütörtök) 17 óra
(földszinti nagytárgyaló)
* 2017. szeptember 02. (szombat) 10 óra
(földszinti nagytárgyaló)

Székesfehérvár
Miskolc
Magyar Sport Háza
Magyar Sport Háza
Magyar Sport Háza

A konzultáción a jövő szezonra érvényes szerződések aláírására is sor kerül
majd, ezért kérjük, hogy a szerződéskötéshez szükséges adatokat hozzátok
magatokkal. Szerződést idén is csak azzal a kollégával tudunk kötni, aki
részt vesz a szezon előtti tájékoztatón, illetve dolgozni is csak az fog
tudni, aki mind szerződéssel, mind azonosítóval rendelkezik.
Bár ezt a levelet minden általunk ismert elérhetőségre elküldtük,
előfordulhat, hogy van olyan kolléga, akihez mégsem jut el az információ,
ezért arra kérjük az egyesületi versenybíróságok vezetőit, bizonyosodjanak
meg arról, hogy minden velük dolgozó versenybíró megkapta az e-mailt.
Kérdéseitekkel megtaláltok minket az ismert elérhetőségeinken.
Együttműködéseteket előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Goral Barbara

