
Školení rozhodčích R2 
Hradec Králové, 6. - 7. 2. 2015 

 

Protože do ORISu nelze (nebo to alespoň neumím) nahrát soubor ke stažení, který má 
téměř 4 MB, musíte si o soubor s celým zadáním a soubory ocd a gif napsat na email 
jnetuka@wo.cz a já vám je pošlu. 
 

Stavba tratí - praktický úkol  
 

Stavbě tratí by měl rozumět nejen stavitel, ale i rozhodčí, který by měl z titulu své funkce 

hrát roli kontrolora a oponenta.  

 

Hlavním smyslem tohoto cvičení je, aby si každý na vlastní kůži (znova) prožil reálnou situaci, 

které čelíme při snaze o stavbu té které disciplíny a více si tak zafixoval základní principy, 

kterými by se měl stavitel řídit. Prostě zase jednou "škola hrou". (Pro zvýšení vzdělávacího 

přínosu je rekapitulace některých zásad součástí zadání.) Dalším výstupem pak bude váš 

osobitý způsob řešení daných problémů. 

 

Stručné poznámky k řešení svého řešení úkolu obdrží každý účastník školení zvlášť na svůj e-

mail do konce první poloviny března 2015. 

 

Včasné odevzdání řešení praktického úkolu je podmínkou k udělení licence R2. 

(V případě evidentního totálního nepochopení principů stavby závodních tratí pro orientační 

běh může být řešení tohoto úkolu i podkladem pro neudělení licence R2.) 

 

Celý úkol se sestává ze 4 tématických částí (3 povinné + 1 nepovinně volitelná), týkajících se 

vždy jedné konkrétní disciplíny.  

Při návrhu tratí se zaměřte především na souznění vašeho návrhu s definicí a filozofií dané 

disciplíny. Dalšími kritérii bude dostatečná orientační náročnost, využití terénu a férovost. 

 

 

způsob vypracování a odevzdání 
 

Nejlépe elektronickou formou s využitím modulu stavby tratí programu OCAD (verze 8 a 

vyšší) s využitím podkladových souborů .ocd. 

 

Termín odevzdání: 28. 2. 2015  

 

Výsledné soubory označte svým jménem, zazipujte a odešlete (bez podkladových map, jen 

čtyři soubory .ocd) na adresu jnetuka@wo.cz . Pokud neobdržíte do 2 dnů potvrzení o přijetí, 

patrně email nedošel a pošlete to prosím znovu. 

 

Ti, kteří stále preferují papír a tužku (nebo pracují v OORGu), si podkladové mapy mohou 

vytisknout z podkladových souborů (pozor na měřítko! podklad je 300dpi). Odevzdání pak 

buď naskenované e-mailem, nebo poštou na adresu Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec 

Králové. 

 


