
Školení R3 JO - zadání samostatného úkolu stavby tratí

Nedílnou součástí školení je postavit tratě pro závod oblastního žebříčku. Chci po vás,
abyste si vyzkoušeli všechny základní disciplíny a rozdíly mezi nimi a od každého postavili tři
tratě:

OŽ na krátké trati - D10, D21L, H65
OŽ na klasické trati - H14, H21L, D45
OŽ ve sprintu - H12, H18, D70

V příloze máte dvě mapy vyexportované v daném měřítku ve formátu jpeg (300dpi). Založíte
si stavitelský soubor v OCADu / PurplePenu v daném měřítku a nahrajete jako podklad. Pro
krátkou a klasickou trať vyberte lesní mapu, pro sprint městskou. Záměrně máte pro krátkou
a klasiku stejnou mapu, abyste si vyzkoušeli rozdíly mezi disciplínami - klidně se mohou
překrývat ve stejném prostoru.

Určeno máte pouze shromaždiště. Sami si rozmyslete koncepci, místa startu a cíle, aby byly
v rozumné vzdálenosti od centra, klidně i v centru, ideálně dostupné autem, atd. Tratě
prosím stavte vč. popisů kontrol ve formě piktogramů, které umístíte vedle mapy s tratí.

Tratě ideálně vyexportujte vč. popisů opět do rastrového formátu (jpg/gif) na alespoň 200dpi
(pokud to nezvládnete, pošlete stavitelský soubor v ocd) a pošlete na mail
dannwolf(zavinac)seznam.cz do úterý 8.3.2022, abych stihl úkoly zpracovat.

V příloze rozpisu školení na orisu máte spousty metodických materiálů a návodů na stavbu
tratí a na stavitelské programy. V případě jakéhokoliv problému se neváhejte ozvat, pokusím
se poradit. Případně je možnost se zeptat ve středu 2.3. po přednášce.

Poznámky
● Sprint: prostorem vede frekventovaná silnice, která se může přebíhat pouze po

přechodech pro chodce. I tak ale přebíhání během závodu důrazně zvažte, jestli je
nutné a jestli využít všechny přechody, jsou to potenciální nebezpečná místa, která
by se musela hlídat, uvažte to při plánování. Sprintovou trať můžete opepřit použitím
umělých překážek v rozumné míře a množství realizovatelném na OŽ.

● Tratě by měly charakterem a délkou odpovídat typu závodu a konkrétní kategorii,
vždy se má pracovat se změnou směru a délkami postupů…

● Trať by měla být přiměřená požadavkům dané disciplíny a kategorie, regulérní (podle
pravidel; snažící se omezit roli náhody), respektující omezení prostoru (zakázané
prostory, soukromé pozemky...), maximálně využívající obtížné prvky daného terénu,
pestrá, proměnlivá, místy překvapivá.
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