
Pokyny semináře rozhodčích Ještědské oblasti  
pro získání licence R3 

 
Pořadatel:  Ještědská oblast sekce orientačního běhu ČSOS 

Datum:  26.1. - 27. 1. 2018 

Místo konání:  ZŠ Barvířská, Proboštská 38/6, Liberec – věnujte pozornost plánku  
  příjezdu, parkování a příchodu. 

Ubytování: Možnost nouzového přespání na vlastních karimatkách ve spacáku v  
  tělocvičně. Nutno nahlásit při příchodu. 

Občerstvení: Bude připravena varná konvice, rozpustná káva a čaj. Vše ostatní nebude 
  zajištěno. V okolí je dostatek možností k stravování. 
 
Povinné vybavení:  Psací potřeby, poznámkové bloky, přezuvky (školník je fakt ostrý), 

hrnek a svačinu. Pro ty, kteří budou chtít využít možnost přespání, tak 
nezapomeňte karimatku a spacák. Tělocvična bude otevřena až po pátečním 
semináři a vyklizení je nutné do soboty 8.00 hod. 

 
Program: pátek 26. 1. 2018 
 od 16:30 do 17.00 – prezentace účastníků 
 17.00 – 20.00 – seminář (Jan Picek) 
 
 sobota 27.1.2018 
 7.45 – 8.00 – vyklizení tělocvičny + příchod ostatních 
 8:30 – 12:00 seminář (Dušan Novotný) 
 12.00 – 13:30 – oběd 
 13:30 – 16:30 – seminář (Martin Posselt) 
 17.00 – 19.00 - hodnocení úkolu (Dušan Novotný + Martin Posselt) 
  
 V průběhu seminářů budou přestávky. 
 Časy seminářů budou dle možností lektorů upravovány. 
  
Rozsah školení: 
 
1. Sportovně technické dokumenty  

- Pravidla OB  
- Předpisy k soutěžím 

• Klasifikační řád 
• Registrační a přestupní řád  
• Směrnice pro účast v soutěžích (mj. pojištění a odpovědnost za zdravotní 
stav) 
• Soutěžní řád  
• Prováděcí pokyny k soutěžím  

Lektor: Jan Picek – R1  
 
2. Stavba tratí  

- Specifika stavby různých disciplín včetně štafet a NOB 
• specifika různých věkových skupin 
• parametry tratí 
• obtížnost versus regulérnost, role náhody 
• občerstvení na trati 



- Úkoly stavitele v terénu: testování terénu, testování tratí a roznos lístečků
- Spolupráce stavitele a hlavního
- Spolupráce stavitele a zpracovatele přihlášek (spojování tratí, rozběhové kontroly)
- Možnosti kresby a tisku tratí, 
- Roznos kontrol 

Lektor: Dušan Novotný – R1 
 
3. Povinnosti hlavního rozhodčího, příprava a průběh závodu 

- Povinnosti HR podle odstavce 5.3 Pravidel OB 
Lektor: Martin Posselt – R1  
 
4. Počítačové zpracování závodu 

- Zpracování přihlášek 
- Programování sady SI pro závodní režim
- Zpracování výsledků 
programech 

Lektor: Martin Posselt – R1 
 
5. Hodnocení domácího úkolu
Lektoři: Dušan Novotný a Martin Posselt 
 
Prezidentské volby: V budově školy budou během semináře současně probíhat 
  prezidentské volby. Z
  abychom nenarušili regulérnost. 
  školení, případně s
 
 
 
 
Garant semináře a doplňující informace: 

Dušan Novotný     novotny.dusan@seznam.cz
   +420 734

 

stavitele v terénu: testování terénu, testování tratí a roznos lístečků
Spolupráce stavitele a hlavního rozhodčího jako jeho oponenta 
Spolupráce stavitele a zpracovatele přihlášek (spojování tratí, rozběhové kontroly)
Možnosti kresby a tisku tratí, kontrola map připravených k závodu

Povinnosti hlavního rozhodčího, příprava a průběh závodu  
Povinnosti HR podle odstavce 5.3 Pravidel OB  

Počítačové zpracování závodu  
 

Programování sady SI pro závodní režim 
 včetně stručné informace o nejčastěji používaných 

5. Hodnocení domácího úkolu 
Lektoři: Dušan Novotný a Martin Posselt – R1 

budově školy budou během semináře současně probíhat 
prezidentské volby. Z tohoto důvodu budeme omezeni v pohybu po škole, 
abychom nenarušili regulérnost. Nezapomeňte odvolit před zahájením 
školení, případně s volebním průkazem můžete odvolit na místě.

Garant semináře a doplňující informace:  
novotny.dusan@seznam.cz          

+420 734 680 453 

 

Na všechny účastníky se těší :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavitele v terénu: testování terénu, testování tratí a roznos lístečků 

Spolupráce stavitele a zpracovatele přihlášek (spojování tratí, rozběhové kontroly) 
kontrola map připravených k závodu 

včetně stručné informace o nejčastěji používaných 

budově školy budou během semináře současně probíhat  
pohybu po škole, 

Nezapomeňte odvolit před zahájením 
můžete odvolit na místě. 



Plánek na další stránce 

 


