
Rozpis školení rozhodčích R3 Oblasti Vysočina 
 
Pořadatel:   Oblast Vysočina sekce orientačního běhu ČSOS 
Organizuje:  SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 
Datum:   9.3. - 10. 3. 2018 
Místo konání:  Turistická chata Duha, Tři Studně 
Ubytování:   V místě konání – ubytování všech účastníků, vč. místních, je žádoucí 
Přihlášky:  Přes přihláškový systém ORIS. Do poznámky pro pořadatele napište   

svoji mailovou adresu. 
Limit účastníků:  40, přednost mají včas přihlášení zájemci z klubů Oblasti Vysočina 
Termín přihlášek:  Nejpozději do středy 21.2.2018 
Vklady:  Pro členy klubů Oblasti Vysočina je účastnický poplatek 100,-Kč. 

Zájemci z ostatních oblastí uhradí 420,- (v ceně je ubytování). 
Účastníci si zajistí vlastní jídlo a dopravu. 

Občerstvení:   V objektu je k dispozici kuchyně. V okolí je několik restaurací 
Povinné vybavení:  Psací potřeby, poznámkové bloky, Pravidla OB,… 
Program:  

pátek 9.3. 2018 
16:30 – prezentace účastníků, ubytování 
17:00 – 23:00 seminář 
sobota 10.3.2018 
7:00 – 14:00 seminář  

Rozsah školení: 
1. Povinnosti rozhodčích při závodech (+ sport. technické dokumenty) 

• Pravidla OB 

•Směrnice pro účast v soutěžích  

•Soutěžní řád 

•Ostatní sportovně technické dokumenty 

•Hlavní rozhodčí

•Vedoucí startu

•Vedoucí cíle 
 

Lektoři: Radan Kamenický – R1, Tomáš Matras R1 
 

2. Stavba tratí 

• Specifika stavby různých disciplín  

•Specifika různých věkových skupin 

•Parametry tratí 

•Obtížnost versus regulérnost, role náhody 

•Občerstvení na trati 

• Úkoly stavitele v terénu 

• Spolupráce stavitele a hlavního rozhodčího 

• Spolupráce stavitele a zpracovatele přihlášek  

•Startovní listiny 

•OCAD 

• Možnosti kresby a tisku tratí, kontrola závodních map  

• Roznos kontrol 
 

Lektor: Radan Kamenický – R1 
 
 



 
3. Počítačové zpracování závodu 
 

• Zpracování přihlášek 

• Programování sady SI pro závodní režim 

• Zpracování výsledků včetně stručné informace o nejčastěji      
používaných programech 

 
Lektor: Pavel Nechanický 

 
4. Hodnocení domácího úkolu + závěrečný test 
 
Lektoři: Radan Kamenický – R1, Tomáš Matras R1 

 
Domácí úkol: Bude rozeslán po termínu přihlášek. Termín odevzdání 7.3. 2018. 
 
Garant semináře a doplňující informace: Radan Kamenický radan.kamenicky@gmail.com 


