Český svaz orientačního běhu

Pomůcka pro pořadatele závodů soutěží ČSOB

Propagace v médiích
Český svaz orientačního běhu vydává pro zlepšení informovanosti veřejnosti o hlavních závodech
v orientačním běhu v České republice tuto pomůcku pro pořadatele závodů soutěží ČSOB.

Lokální média a regionální stránky celostátních deníků
Před závodem
1) Zhruba jeden týden před závodem obvolají pořadatelé redakce lokálních novin, rádií a TV. Telefony lze
získat například ve Zlatých stránkách, v tiráži novin (většina lokálních periodik je dostupná v okresních
knihovnách).
2) Domluví si s odpovědnými sportovními redaktory, že jim obratem faxem či e-mailem zašlou tiskovou
zprávu* o akci.
3) Požádají je, ať akci předem v médiích avizují, pozvou je přímo na závody, případně jim nabídnou, že jim
ihned po skončení závodů zašlou faxem nebo e-mailem výsledky.
Tisková zpráva musí obsahovat:
a) co je to za závody,
b) kdo je pořádá,
c) kde (přesná lokalizace) a kdy (datum) se konají,
d) kdy mají novináři přijet (žurnalisté většinou nejsou schopni a ochotni obětovat jedné akci celý den),
vybrat čas, kdy bude dobíhat nejvíc favoritů,
e) kdy budou výsledky, případně kdy jste je schopni zaslat faxem či e-mailem do redakce,
f) kdo se zúčastní – největší favorité, aspiranti na medaile z regionu,
g) kontaktní osobu (jméno, mobil, e-mail) – osoba, která se bude o novináře starat na závodech, je
schopna jim poskytnout základní informace o akci a jejích favoritech, zašle na požádání redakcím
výsledky.
Při závodě
1) Na závodě musí být určena odpovědná osoba za péči o novináře, měla by být totožná s tím, jehož jméno
bylo v tiskové zprávě před závody oznámeno redakcím jako kontaktní osoba.
2) Tato osoba musí být vybavena startovní listinou a potřebnými informacemi, měla by vědět o tom, kde je
na trati zajímavé místo pro fotografování.
3) Po příchodu novinářů odpovědná osoba podává základní informace, ukáže jim favority, domluví jim
rozhovory s vítězi, novináře na sběrnou kontrolu či na jiné zajímavé místo na trati.
4) Pro novináře je třeba mít připraveno základní občerstvení (káva, čaj, chlebíček apod.), popř. upomínkové
předměty vydané k závodu (skleničky, trička, apod.).
5) Ihned po skončení závodu předá osoba starající se o PRESS přítomným novinářům tištěné výsledky (ve
výpočetním středisku nutno zajistit jako prioritu výstup pro PRESS), případně výsledky s krátkým
komentářem (viz příloha) zašle faxem či e-mailem do těch redakcí, které o to zažádaly.
Po závodě
Kopie novinových článků o závodě si pořadatel zakládá do dokumentace o závodě (využitelné při následném
jednání s případnými sponzory pro další závody).

Celostátní média
Většinou přebírají informace z České tiskové kanceláře (ČTK). Zprávu do ČTK zasílá Lenka Klimplová
(Palackého 2547, 530 02 Pardubice, mobil: 604627678, lekli@email.cz), které pořadatel rovněž před
závodem zašle tiskovou zprávu a před vyhlášením vítězů je jí schopen předat výsledky.

Fotografové
1) Pro fotografy je třeba vytipovat vhodná místa na fotografování (sběrná kontrola, zajímavé místo na
doběhu, na trati); je třeba počítat s tím, aby někdo doprovodil fotografy na tato zajímavá místa.

2) Při budování shromaždiště je třeba myslet na fotografy – umístění stupňů vítězů nesmí být proti
sluníčku, fotografové musí mít přístup ke stupňům vítězů, aby zachytili z dobré pozice medailisty (a pro
prezentaci sponzorů i vhodně umístěné jejich reklamy).

Televize
Před závodem
1) ČSOB nemá s Českou televizí ani s žádnou komerční televizí podepsanou žádnou smlouvu. ČT má pouze
od ČSOB k dispozici kalendář hlavních závodů.
2) Je na každém z pořadatelů, zda některou s televizí osloví a „přemluví“ ji, aby přijela.
3) Televizi je třeba předat kontakt na odpovědnou osobu (viz výše)
Při závodě (pokud je domluveno, že televize přijede)
1) Televize po příjezdu kontaktuje odpovědnou osobu (může být totožná s kontaktní osobou pro lokální
média).
2) Televize od odpovědné osoby dostane základní informace, startovní listinu s vyznačením hlavních
favoritů.
3) V případě, že televize má zájem i o záběry z lesa (start, tratě), musí být připravena další osoba, která má
k dispozici mapu a ví o zajímavých a dostupných místech na tratích hlavních kategorií. Tato osoba
doprovodí televizi do lesa, odpovědná osoba za PRESS musí zůstat na shromaždišti, aby byla k dispozici
dalším novinářům.
4) Pro televizi je třeba mít připraveno základní občerstvení (káva, čaj, chlebíček apod.), popř. upomínkové
předměty vydané k závodu (skleničky, trička, apod.).
5) Ihned po skončení závodu předá osoba starající se o PRESS přítomným novinářům tištěné výsledky (ve
výpočetním středisku nutno zajistit jako prioritu výstup pro PRESS), případně dohodne s televizí
okamžité zatelefonování konečných výsledků do redakce (na mobil).
Po závodě
Záznam televizní reportáže o závodě si pořadatel nahraje (využitelné při následném jednání s případnými
sponzory pro další závody).

ORIENTAČNÍ BĚH MÉDIA POTŘEBUJE – NEPODCEŇUJTE PŘI PŘÍPRAVĚ ZÁVODU
INFORMOVANOST TISKU, ROZHLASU A TELEVIZE, VĚNUJTE POZORNOST
PODMÍNKÁM PRO PRÁCI MEDIÍ!!!

Příloha: příklad komentáře zasílaného redakcím:
Šemanovice – V Šemanovicích na Kokořínsku se konalo mistrovství České republiky v orientačním běhu na
krátké trati. V mapově i fyzicky velice náročném skalnatém terénu si v hlavních kategoriích nejlépe vedli
liberecký Michal Horáček a Zdenka Stará z Tesly Brno. Horáček vyhrál napínavý souboj s Liborem
Zřídkaveselým z brněnských Žabovřesk o patnáct vteřin. Pro třetí místo si doběhl Radovan Čech z Tesly
Brno. V ženách nedala Stará nikomu šanci a suverénně o více než minutu a půl zvítězila před Olgou
Lepšíkovou z Nového Boru. Bronz vybojovala luhačovická závodnice Marie Slováková.
Muži: 1. Horáček Michal (TU Liberec) 25.43, 2. Zřídkaveselý Libor (Žabovřesky Brno) 25.58, 3. Čech
Radovan (Tesla Brno) 26.37, 4. Zuzánek Zdeněk (Tatran Jablonec nad Nisou) 26.53, 5. Pompe Tilo
(Německo, Drážďany) 27.08, 6. Hora Zbyněk (Praga Praha) 27.33. Ženy: 1. Stará Zdenka (Tesla Brno)
23.19, 2. Lepšíková Olga (Jiskra Nový Bor) 24.51, 3. Slováková Marie (Slovan Luhačovice) 27.54, 4.
Fialová Pavla (USK Praha) 28.08, 5. Mikšová Kateřina (Praga Praha) 28.14, 6. Kvapilová Věra (TJ Turnov)
28.21.
Mistři ČR v ostatních kategoriích: junioři – Smola Michal (SKOB Zlín), juniorky – Stehnová Zuzana
(Kotlářka Praha), starší dorostenci – Erlebach Michal (OK Jilemnice), starší dorostenky – Przyczková
Michaela (TJ Třinec), mladší dorostenci – Palas Jan (SC Jičín), mladší dorostenky – Kousalová Karolína
(SC Jičín).
Pozn. Pro lokální média doplnit i výsledky nejlepších závodníků z regionu.

