
Školení rozhodčích R2 - 20. 2. 2021 
 

Úkoly 
 
Odevzdání: Do 27. 2. 2021 prosím pošli na adresu jnetuka@wo.cz jednu zprávu 
se dvěma přiloženými soubory pojmenovanými  
TRAT_příjmení_jméno.xxx a 
ODPOVEDI_příjmení_jméno.xxx 
(xxx = PDF nebo JPG) 
 

A. Stavba tratí 
Motto: Stavbě tratí má rozumět nejen stavitel, ale i rozhodčí, který z titulu své 
funkce hraje roli kontrolora a oponenta. 

 

Máš k dispozici mapu Běluňka (BELUNKA_10000_300DPI.GIF) a budeš na ní 
pořádat závod žebříčku B na klasické trati. Zvol si nějaké reálně použitelné 
centrum závodu s cílem a postav trať pro kategorii H18B.  

 
Měj na paměti, že zajímavá trať není sled podobně dlouhých postupů. Na každé 
trati různě dlouhé úseky a změna směru prospějí zajímavosti i obtížnosti, 
klasice sluší i nějaký hodně dlouhý postup (postupy), samozřejmě v míře, v jaké 
to terén dovoluje. 
Dále mimo jiné dbej na správné určení délky tratě, na minimální vzdálenost 
blízkých kontrol a správnou velikost značek pro zákres tratě dle ISOM 2017-2. 
(Odhlédni od skutečnosti, že mapa v ISOM 2017-2 není.) 
 
Soubor TRAT_příjmení_jméno.xxx (mapu s tratí a s příslušnými popisy) buď 
vytvoř exportem z Ocadu, PurplePenu nebo to může být i naskenovaný ruční 
výtvor, v tom případě to ale musí to být „slušný“ zákres podle šablonky a 
pravítka.  
 

B. Otázky 
 

1. Jak vytvoříte startovní listinu pro kategorii H18A na závodě ŽA ve 
sprintu? Jaký bude startovní interval a čas vítěze? Může startovat včas 
přihlášený závodník s licencí B nebo C? 

2. Kolik map si připravíte na start pro finále A kategorie D21 při MČR KT? 
3. Kde všude a jakým způsobem se musí objevit informace o povinném 

úseku, který je uprostřed trati (nikoliv za startem nebo před cílem)? 
Dále pokládám dva dotazy „ze života“ (skutečně jsem je dostal během 
posledního měsíce – jeden je ze severních Čech, druhý z jižní Moravy :-) 



4. „Připravujeme na jarní sezonu sprint. Mapa je ale skoro A3. 
Předpokládám, že pouze delší tratě by využily A3, ostatní by měli 
A4. Nenašel jsem nikde, že by bylo zakázáno, či zda je možné, aby místo 
A3 byla A4 , potištěná z obou stran s překryvem, aby se neběhalo s 
zbytečně velkou plachtou.“ – Jak byste poradili? 

5. „Kolegové z klubu připravují nový design našich map a navrhli R-políčka 
pro náhradní mechanické ražení ve tvaru kosodélníků („zešikmených 
obdélníků“). Ve tvaru koleček jsem je už viděl, ale tohle se mi nějak 
nezdá…“ – Co byste poradili: Odporují taková šikmá R-políčka nějakému 
předpisu? 

 
Honza Netuka, 20. 2. 2021 


