ŠKOLENÍ K ZÍSKÁNÍ ČI PRODLOUŽENÍ LICENCE ROZHODČÍHO 3. TŘÍDY (R3)
JEŠTĚDSKÁ OBLAST
ROZPIS
Pořadatel:
Technické zajištění:
Garant školení:

Ještědská oblast sekce OB
OOB TJ Turnov (TUR)
Daniel Wolf, R1

Termín:
Přihlášky:

23.2. a 2.3.2022 večer online, 12.3.2022 prezenčně v Turnově
přes systém ORIS do 22.2.2022, 22:22 hod.
Kapacita školení je 30 osob, v případě naplnění mají přednost zájemci z oddílů
Ještědské oblasti.
účastnický poplatek 100,- Kč na pokrytí nákladů za pronájem sálu a dalšího vybavení.
Účastníci z řad oddílů JO poplatek neplatí (hlásí se do kategorie „R3 – JO“).

Vklad:

Program:

středa 23. února 2022, 18:30 – cca 21:00
On-line přes platformu ZOOM (odkaz bude rozeslán účastníkům a zveřejněn v IS
ORIS před začátkem školení)
Sportovně technické dokumenty (Daniel Wolf) + zadání úkolu
o Pravidla OB (s důrazem na změny a novinky)
o Klasifikační řád
o Soutěžní řád sekce OB, Soutěžní řád JO
o Prováděcí pokyny k soutěžím (JO)
o Mezinárodní popisy kontrol
o Mapové klíče
středa 2. března 2022, 18:30 – cca 21:00
On-line přes platformu ZOOM (odkaz bude rozeslán účastníkům a zveřejněn v IS
ORIS před začátkem školení)
Pořádání závodů (Daniel Wolf, Jan Picek)
o Povinnosti hlavního rozhodčího
o Stavitel tratí, hlavní rozhodčí, ředitel závodů
o Mapy a mapování
o Časté chyby při pořádání závodů
sobota 12. března 2022, 14:00 – cca 18:00 (po závodě Jarní skály)
Prezenčně v Turnově (místo bude upřesněno)
Workshop o stavbě tratí (Daniel Wolf, Dušan Novotný)
Vyhodnocení domácích úkolů + diskuse
Závěrečný test

Pozn.:

Licenci rozhodčího R3 může získat osoba starší 18 let, která absolvuje školení
(= účast na přednáškách, splnění samostatného úkolu a závěrečného testu).
Školení nebude zaměřeno na výuku v programech na stavbu tratí jako OCAD či
PurplePen. Ke splnění samostatného úkolu stavby tratí je toto třeba si vyzkoušet
samostatně – odkazy na metodické materiály jsou níže v příloze tohoto rozpisu.

V Turnově, 2.2.2022
Daniel Wolf; danwolf(zavinac)tur.cz

Příloha rozpisu Školení R3 JO
Tipy na další metodické materiály, které by se vám mohly hodit
Nedílnou součástí školení pro získání licence R3 je vypracování samostatného úkolu stavby tratí oblastního
závodu – zkusíte si sprint, krátkou trať i klasiku. Přesné zadání bude komunikováno během první on-line části
23.2.2022. Tratě vč. popisů je vhodné stavět v programech OCAD či PurplePen.
OCAD (Jan Picek, O-News.cz)
• Příprava před stavbou tratí
• Stavba tratí v OCADu 1. díl, 2. díl
• Popisy kontrol 1. díl, 2. díl
• Jak na fáborkové tratě v Ocadu
• Články na téma OCAD na O-News.cz
PurplePen
• PurplePen
• Seriál o tvorbě map v OOmapperu, díl o stavbě tratí vč. PurplePen (Martin Klein, O-News.cz)
• Přednáška Romana Zbranka o stavbě tratí v PurplePenu ze semináře rozhodčích 2021
• Prezentace Pavlíny Chaloupské a Pavla Faltejska ze semináře trenérů 2019

Další tipy na metodické materiály a přednášky
• Stavba sprintových tratí /jak vybalancovat a vyměřit volby postupů, atd./ (D. Wolf, 2021)
• Jak na roznos kontrol (R. Hošek, Metodická středa 2.2.2022)
• Metodický materiál Sprintové disciplíny (kolektiv autorů, 2020)

