Metodický materiál k uspo ádání školení R3
Témata p ednášek
1.

Sportovn technické dokumenty
Pravidla OB – zejména a d kladn .
Dále kratší seznámení s návaznými p edpisy: klasifika ní, registra ní a p estupní ád,
sm rnice pro ú ast v sout žích (mj. pojišt ní a odpov dnost za zdravotní stav),
sout žní ády (ze S
SOB se R3 týká zejména ranking) a provád cí pokyny k
sout žím

Délka trvání:
Lektor :

3 hodiny
R2 v posledních dvou letech HR na závodech SOB

2.

Stavba tratí
Jak mají trat vypadat - specifika r zných disciplín v etn štafet a NOB, specifika
r zných v kových skupin, parametry tratí, obtížnost versus regulérnost, role náhody,
ob erstvení na trati.
Úkoly stavitele v terénu: testování terénu, testování tratí a roznos líste k .
Spolupráce stavitele a hlavního rozhod ího jako jeho oponenta.
Spolupráce stavitele a zpracovatele p ihlášek (spojování tratí, rozb hové kontroly).
Informace o možnostech OORGu a jeho úskalích.
Možnosti kresby a tisku tratí, kontrola map p ipravených k závodu.
Roznos kontrol.
Délka trvání :
Lektor :
3.

Povinnosti hlavního rozhod ího, p íprava a pr b h závodu
Podrobn probrat (v etn uvedení p íklad ) povinnosti HR bod po bodu podle
odstavce 5.3 Pravidel OB

Délka trvání:
Lektor :
4.

3 hodiny
R2 nebo R3 v posledních dvou letech stavitel závodu SOB.

2 hodiny
R2 v posledních dvou letech HR na závodech SOB

Po íta ové zpracování závodu
Zpracování p ihlášek.
Programování sady SI pro závodní režim.
Zpracování výsledk v etn stru né informace o nej ast ji používaných programech.

Délka trvání:
Lektor :

2 hodiny
osoba mající n kolikaleté zkušenosti s po íta ovým zpracováním

Samostatný úkol
Stavba tratí pro 3 zadané kategorie (žákovskou, dosp lou a veteránskou) závodu na
klasické trati pro oblastní závod v etn sestavení popis kontrol. Doporu uje se zadat
úkol po p ednášce o stavb tratí.

Bu individuální vyhodnocení s krátkou obhajobou nebo spole né vyhodnocení
(doporu en zp tný projektor, dataprojektor) provést na konci školení (p ed testem).
Výb r typu vyhodnocení zvolit podle po tu ú astník školení a lektor .
Délka trvání:
Lektor :

2 hodiny (vyhodnocení, diskuze)
lekto i p ednášející o stavb tratí a o hlavním rozhod ím.

Záv re ný test
Doporu ená délka: 1 hodina
Vyhodnocení se m že provést vým nou mezi poslucha i
Povinností hlavního organizátora školení je poslat do týdne seznam vyškolených
rozhod ích v etn a na stru nou zprávu o pr b hu školení (kdo, kde a kdy) a totéž
zve ejnit na www stránce po adatele.

