
Školení rozhodčích 3. třídy (R3) 
Ještědská oblast 

 

POZVÁNKA 
 
Datum:  pátek 29. – sobota 30. března 2019 
Místo:  SVČ Žlutá ponorka, Husova 77, Turnov 
Garant:  Daniel Wolf, R1 (kontakt: danwolf[zavinac]tur.cz) 
 

 
Předběžný program a náplň školení 
 
pátek 29.3. do 17:00 příjezd, prezentace 
  17 - 19  Nová pravidla OB, soutěžní řády a dokumenty (důraz na závody JO) 
  19 – 21  Funkcionáři závodu, stavitel vs. HR, povinnosti HR, organizace závodu 
sobota 30.3. dopoledne Závod: MJO na krátké trati, Sedmihorky 
  14 – 18  Stavba tratí, vyhodnocení domácích prací 
  18 – 18:30 Závěrečný test, vyhodnocení, ukončení školení 
    počítačové zpracování závodu (dle možností lektora někdy v mezičase) 
 

   
Domácí práce: Nedílnou součástí školení je domácí práce zpracovaná předem. Úkolem bude postavit 

několik tratí vybraných kategorií pro fiktivní závody OŽ JO. Zadání úkolu bude zasláno 
účastníkům po přihlášení. Termín dodání úkolu: 26.3.2019. Úkol bude na školení 
společně vyhodnocen a zaslané tratě budou sloužit jako opora pro přednášku o stavbě 
tratí. 

 

 
Přihlášky: přes systém ORIS, do 17.3.2019, kapacita školení je max. 25 osob, přednost mají řádně 

přihlášení uchazeči z JO – do poznámky pro pořadatele uveďte svou emailovou adresu 
Účastnický poplatek: 200,- Kč  (zahrnuje pronájem sálu a techniky, drobné občerstvení) 

Za účastníky z oddílů z Ještědské oblasti hradí vklad JO. 
 

 
Občerstvení:  bude připraveno drobné občerstvení – voda, sušenky, káva, čaj, atd. 
   K dispozici bude kuchyňka. 
 
Ubytování: Z pátka na sobotu je možné nouzově přespat přímo v objektu Žluté ponorky, 

cena: 90,- Kč / osoba / noc. Objednávejte spolu s přihláškou v ORISu. 
 

 
Podmínky pro získání kvalifikace R3: 
Minimální stáří uchazeče je 18 let, předchozí praxe při pořádání závodů v OB, absolvování školení 
a úspěšné složení závěrečných zkoušek. Platnost licence R3 je na 8 let. S licencí R3 je možno zastávat 
funkce hlavního rozhodčího a stavitele tratí na oblastních závodech a stavitele tratí na vícedenních závodech. 
 

Těšíme se na Vaší účast! 


