
Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Metodický materiál k uspořádání školení rozhodčích 3. třídy (R3) 

  

 

Organizační pokyn: 

- Organizaci školení R3 zajišťují soutěžní oblasti (krajské svazy). 

- Školení R3 bude zveřejněno v kalendáři akcí v informačním systému Českého svazu orientačních sportů 

ORIS jako samostatná akce – „Školení rozhodčích sekce OB 3. třídy (R3)“. 

- Přihláška na školení R3 bude realizovaná přes systém ORIS. 

- Vedoucí školitel po ukončení školení pošle seznam úspěšných absolventů k zapsání získané licence R3 

do informačního systému ORIS na mailové adresy: jnetuka@wo.cz (Jan Netuka, předseda skupiny 

rozhodčích) a csos@orientacnisporty.cz (sekretariát ČSOS). 

 

Rozsah školení:  

- Školení R3 je organizováno v minimálním rozsahu 13 hodin. 

- Školení R3 je ukončeno samostatnou prací zaměřenou na stavbu tratí závodu na klasické trati 

oblastního žebříčku a závěrečného testu. 

 

 

Program školení: 

Témata přednášek, délka trvání a kvalifikace lektora 

1. Sportovně technické dokumenty   

- Pravidla OB  

- Předpisy k soutěžím 

 Klasifikační řád 

 Registrační a přestupní řád  

 Směrnice pro účast v soutěžích (mj. pojištění a odpovědnost za zdravotní stav) 

 Soutěžní řád  

 Prováděcí pokyny k soutěžím  

Délka trvání: 3 hodiny  

Lektor: R2 v posledních dvou letech HR na závodech ČSOS  

  

2. Stavba tratí  

- Specifika stavby různých disciplín včetně štafet a NOB 

 specifika různých věkových skupin 

 parametry tratí 

 obtížnost versus regulérnost, role náhody  

 občerstvení na trati 

- Úkoly stavitele v terénu: testování terénu, testování tratí a roznos lístečků 

- Spolupráce stavitele a hlavního rozhodčího jako jeho oponenta 
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- Spolupráce stavitele a zpracovatele přihlášek (spojování tratí, rozběhové kontroly) 

- Možnosti kresby a tisku tratí, kontrola map připravených k závodu 

- Roznos kontrol 

Délka trvání: 3 hodiny  

Lektor: R2 nebo R3 v posledních dvou letech stavitel závodu ČSOS.  

  

3. Povinnosti hlavního rozhodčího, příprava a průběh závodu  

- Povinnosti HR podle odstavce 5.3 Pravidel OB  

Délka trvání: 2 hodiny  

Lektor: R2 v posledních dvou letech HR na závodech ČSOS 

  

4. Počítačové zpracování závodu  

- Zpracování přihlášek 

- Programování sady SI pro závodní režim 

- Zpracování výsledků včetně stručné informace o nejčastěji používaných programech 

Délka trvání: 2 hodiny  

Lektor: osoba mající několikaleté zkušenosti s počítačovým zpracováním   

   

 

Samostatný úkol  

Stavba tratí pro 3 zadané kategorie (žákovskou, dospělou a veteránskou) závodu na klasické trati pro oblastní 

závod včetně sestavení popisů kontrol.  

- Vyhodnocení individuální s krátkou obhajobou nebo společné vyhodnocení na konci školení (před 

testem).  

Délka trvání: 2 hodiny (vyhodnocení, diskuze)  

Lektor: lektoři přednášející o stavbě tratí a o hlavním rozhodčím 

Doporučení:  

- Zadání úkolu po přednášce o stavbě tratí.   

- Ke společnému vyhodnocení využít dataprojektor, případně zpětný projektor. 

- Výběr typu vyhodnocení zvolit podle počtu účastníků školení a lektora.    

  

 

Závěrečný test  

Délka trvání: 1 hodina  

Doporučení: 

- Vyhodnocení je možno provést výměnou mezi posluchači  

   


