
Vážení účastníci semináře,  
 

víkendový seminář R3 začne krátkým vstupním testem, který stručně prověří, zda máte pojem o 
základních informacích ve Sportovně technických dokumentech ČSOB, resp. mapových klíčích.  

Úspěšné splnění vstupního testu (alespoň 40% správných odpovědí) je základním předpokladem pro 
získání rozhodcovské třídy R3. V případě neúspěchu ve vstupním testu nezískáte třídu R3, nicméně se 
můžete zúčastnit zbytku školení.  

Rozsah úvodního samostudia (projití si výše zmíněných dokumentů) odpovídá 1,5 hod školení. Pro 
lepší orientaci přikládám několik odkazů, které vám s problematikou pomůžou: 
 
Sportovně technické dokumenty ČSOS - základní rozcestník: http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty 

- Pravidla OB (platná od 1. 2. 2019) 

- Předpisy k soutěžím 

- Klasifikační řád 

- Soutěžní řád 

- Prováděcí předpisy k soutěžím 
 
Oblastní dokumenty www.obhana.cz  

- Soutěžní řád HO – 2018 

- Provádění předpisy HO 
 
Mapové klíče http://www.orientacnisporty.cz/mapova-rada/mapove-klice 

- ISOM 2017 

- ISSOM 2007 
 

Mnoho Základních informací z výše zmíněných dokumentů můžete najít v prezentaci Marka Cahla 
ze školení Valašské oblasti T3 z roku 2016: 
http://www.ob-luhacovice.cz/images/stories/soubory2016/T3_16_Vracov/T3_pravidla.pdf 
 

Dle sylabu školení R3 proběhne test a závěrečný úkol, který se bude týkat stavby tratí. Tu můžete 
provádět na vlastním pc (s nainstalovaným ocadem) nebo zakreslovat do vytištěné mapy. 
 
 Školení bude probíhat od 9 do 21 hod s přestávkami na jídlo, resp. další drobné občerstvení. 
 
 
Datum školení: sobota 12.1.2019 
 
Místem školení je zasedací místnost společnosti GEMO a.s., Dlouhá 22, Olomouc. Vchod do budovy je 
z přilehlého parkoviště, kde je možno parkovat.  
 
Prezentace je od 8:45 – 9:00 hod. 
 

Kontaktní osoba: Marek Otruba, tel.: 606 692 638 (volejte v případě, že se nebudete moci dostat do 
budovy). 
 
 
 
 
 
 
 



Vzor vstupního testu: 

1. Rozpis nemusí obsahovat:  
1. Datum a místo konání sportovní akce 
2. Výši vkladů a dalších poplatků, způsob placení 
3. Číselné označení poslední (sběrné) kontroly 
4. Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 
2. Vyberte, které tvrzení v Pravidlech, bod 15. Mapa neplatí:  

1. Mapa použitá v závodě musí být vyhotovena podle platného předepsaného mapového klíče 
2. Mapa musí být vytištěna nejpozději 2 dny před závodem. 
3. Mapa musí být zřetelně označena kategorií, pro níž je zakreslená trať určena, u štafet navíc číslem 

štafety a označením úseku 
4. Pro závody na klasické trati je předepsáno měřítko mapy 1 : 15 000. U závodů řízených oblastními 

nebo krajskými soutěžními komisemi lze použít pro závod na klasické trati měřítko 1 : 10 000 
3. Mapový klíč ISSOM2007 je specifikací pro:  

1. Mapy pro orientační sprint 
2. Mapy pro orientační běh – mapy v měřítku 1:15 000 
3. Mapy pro lyžařský orientační běh 
4. Mapy pro halový orientační běh 

4. V klasifikačním řádu najdeme podmínky zisku:  
1. Rozhodčích 1., 2. a 3. třídy 
2. Trenérů 1., 2. a 3. třídy  
3. Licencí E, A, B, R, C 
4. Medailí na MČR 

5. V Soutěžním řádu pro daný rok nenajdeme:  
1. Směrné časy kvalifikačních skupin MČR na klasické trati 
2. Hodnocení Rankingu (vzorec pro výpočet) 
3. Definice jednotlivých druhů závodů zařazených do soutěží sekce OB 
4. Termín a pořadatele MČR na krátké trati 

 


