
 
 

ŠKOLENÍ R3 - POKYNY A PROGRAM  
 

Místo: ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové (viz mapka na 2. straně). Nelze použít hlavní 
vchod, pouze ten podle mapky (přes školní hřiště). Parkujte na parkovištích před blízkými 
bytovými domy. 
 
S sebou: 100 Kč na účastnický poplatek. Dále přezůvky, platná Pravidla, něco na poznámky, 
flešku pro data k úkolu. 
  
Ubytování: Pro ty, kteří o něj projevili v ORISu zájem, je zajištěno přespání na karimatce ve 
spacáku v místě konání školení. Cena 80 Kč splatná na místě.  
Stravování: Vlastní – v blízkém okolí je několik možností, kam si dojít na oběd či večeři, ve 
škole k dispozici kuchyňka. 
 
Program: 
13. 2. 2016 
9:15 - 9:30 Sraz, prezentace 
9:30 – 10:00 Přednáška: Úvodní slovo (Jan Netuka) 
10:00 – 12:00 Přednáška: Mapy pro OB (Jan Langr) 
13:00 – 17:30 Přednášky: Stavba tratí, povinnosti hlavního rozhodčího, příprava a 
průběh závodu. (Jan Netuka) 
Kdo bude chtít, může se od 18 hodin zúčastnit NOB tréninku se startem a cílem v šatně SHK  
http://goo.gl/maps/gPG3N 
Přihlášky předem nejsou nutné, stačí svůj zájem projevit dopoledne při prezentaci. 
 
14. 2. 2016 
Dopoledne:  Závod hradubické ligy http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3273 
Centrum je též v ZŠ M. Horákové, účastníci školení budou startovat mezi 10:00 a 10:15. Je 
třeba se přihlásit přes ORIS, účastníci školení startovné neplatí. Účast samozřejmě povinná 
není, je jen na vás, zda si zvolíte ZHL či jiný program.   
12:00 – 14:00  Přednáška: Sportovně technické dokumenty (Petr Klimpl) 
14:15 – 15:00  Závěrečný test 
Poznámka: Pokud by byl závod ZHL z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zrušen, 
bude nedělní program přesunut na dopoledne.  
 
Úkol stavby tratí (pro oblastní žebříček postavit pro 3 zadané kategorie závod na klasické 
trati a pro 3 kategorie závod na krátké trati včetně sestavení popisů kontrol) bude zadán 
v sobotu vpodvečer. Podkladem bude mapa v papírové podobě a počítačový soubor mapy 
(JPG). Úkol je potřeba zaslat do 21. 2. 23:59 emailem (jako soubory OCD, příp. jako 
naskenované mapy s nakreslenými tratěmi a piktogramy.) Do 15.3. pošlu k tratím zpět 
případné poznámky. 

 
6. 2. 2016 
Honza Netuka 
jnetuka@wo.cz, 731 187 652 
 
 
 



 
 

 
 

 


