Nordsjællands Karate Akademi tilbyder Stævnetræning og
SET-Official Uddannelse!
JKS Danmark har fået tildelt Europamesterskaberne i 2014. Derfor behøver vi allerede nu at uddanne de officials
som skal styre SET systemet på arealerne. Samtidigt er det en unik mulighed for kæmpere og dommere at få ekstra
stævne træning, eftersom at vi kører hele arrangementet som mini stævner.
Vi tilbydes der nu gratis uddannelse i SET systemet (Sport Event Technology - se sportdata.org).
Uddannelsen er i fire niveauer:
1.

Match Area Manager: able to work on draw records, generate repeache and pool winner tables, …

2. Event Manager: same as Tatami Manager + registration, generate of draws, results and all other event activities
needed to manage event with the software
3. Advanced Event Manager: same as Event Manager + Online event managent + SET Monitors and Live
Synchronization
4. Sportdata Technical Supervisor: all technical aspects, like setup of local network, routers, database installation,
live stream, latpops, java, …
Vi lægger ud med “MAM” uddannelsen, som består af en 3 timers teoretisk del og en 4 timers praktisk del.
Kursusdage: søndag den 24. februar, 10. marts, 24 marts, 14. april og 5. maj alle dage fra kl. 11:00 til 13:00
Den første del af kurserne afholdes kun på Sjælland nærmere bestemt på Tingbakke skolen i Esrum.
Efter 5. Maj planlægges kurser i Jylland.
På alle kurserne har vi brug for kæmpere og dommere der vil have kamptræning – alle er velkomne!
Den praktiske del af kurserne bliver kørt som et mini stævne, så dette er en fantastisk mulighed for kæmperne at få
stævne erfaring og samtidigt hjælpe med til at JKS får professionelle officials.
Vi har brug for 20 officials (MAM) for at kunne afvikle Europamesterskaberne – så mød talstærkt op
Official der allerede har SET uddannelsen under Dansk Karate Forbund (WKF), er også velkomne til at få
denne ”Ippon Shobu” vinkel af systemet.
Tilmelding til official uddannelsen og yderligere information, send e-mail til steen@mundus.dk
Oss / Med venlig hilsen
Nordsjællands Karate Akademi

