
Pomůcka pro pořadatele závodů soutěží ČSOS

Propagace v médiích

Český svaz orientačního sportů vydává pro zlepšení informovanosti veřejnosti o hlavních
závodech v orientačních sportech v České republice tuto pomůcku pro pořadatele závodů
soutěží ČSOS.

1. Lokální média a regionální stránky celostátních deníků

Před závodem

a) Zhruba měsíc až dva týdny před závodem kontaktovat redakce lokálních novin,
zpravodajů, rádií nebo TV ohledně navázání spolupráce v souvislosti s konáním
Vašeho závodu (kontakty lze získat například na webových stránkách médií nebo přes
obecní úřady).

b) Zaslat odpovědným sportovním redaktorům ke zveřejnění Oznámení o konání
závodu* a pozvat je k osobní účasti na závodech s doplňujícími Informacemi pro
redaktory**. Nabídnout zaslání výsledků a Tiskové zprávy*** po skončení závodu.

Při závodě

a) Na závodě musí být určena odpovědná osoba za péči o redaktory (se znalostmi
pokynů, startovní listinou, znalostí vhodného místa pro fotografování v aréně a
v terénu).

b) Po příchodu redaktorů jim poskytne odpovědná osoba základní informace, ukáže jim
favority, domluví jim rozhovory s vítězi, dovede je na sběrnou kontrolu či na jiné
zajímavé místo na trati s možností fotografování nebo natáčení videa.

c) Redaktorům je vhodné poskytnout základní občerstvení (káva, čaj, koláč, ...) a
přístřešek pro případ nepřízně počasí.

Po závodě

a) Předání vytištěných výsledků hlavních kategorií redaktorům na místě.

b) Zaslání Tiskové zprávy, výsledků hlavních kategorií a několika fotografií dalším
redaktorům e-mailem.



* Oznámení o konání závodu by mělo obsahovat:

a) název a druh závodu, příp. pořadatele závodu,

b) přesnou lokalizaci a datum konání,

c) kdo se zúčastní – největší favorité, aspiranti na medaile z regionu,

d) další zajímavosti dle typu médií (regionální specifika, pozvánka pro diváky, ...).

**Informace pro redaktory:

a) čas, kdy mohou redaktoři přijet (start hlavní kategorie, vyvrcholení závodu, vyhlášení
výsledků), odkaz na web závodu

b) kontakt na odpovědnou osobu (jméno, mobil, e-mail) – osoba, která bude s redaktory
komunikovat a starat se o ně během závodu.

***Tisková zpráva by měla obsahovat:

a) název a druh závodu, příp. pořadatele závodu,

b) přesnou lokalizaci a datum konání,

c) průběh závodu a výsledky (vhodné přidat citace medailistů nebo hlavních pořadatelů),

d) další zajímavosti dle typu médií (počasí, počet závodníků, výsledky závodníků
z regionu, ...).

2. Celostátní média

a) Pořadatelé závodů mohou využít kontaktů ČSOS a kontaktovat Matěje Burdu
(media@orientacnisporty.cz) pro rozeslání tiskových zpráv do celostátních médií.

3. Fotografové

a) Pro fotografy je třeba vytipovat vhodná místa na fotografování (sběrná kontrola,
zajímavé místo na doběhu, na trati). Je třeba počítat s jejich doprovodem na tato místa.

b) Při budování shromaždiště je třeba myslet na fotografy – umístění stupňů vítězů nesmí
být proti slunci, fotografové musí mít přístup ke stupňům vítězů, aby zachytili z dobré
pozice medailisty případně prezentaci partnerů závodu.

c) Pořadatelé MČR a ČP by měli zajistit kvalitní foto medailistů hlavních kategorií na
trati i při vyhlášení výsledků.

mailto:media@orientacnisporty.cz


4. Televize

Níže je popsán postup při natáčení dokumentu z vybraných závodů Českou televizí. Natáčení
přímého přenosu ze závodu a práce ostatních televizí nebo regionálních stanic se mohou
výrazně lišit.

Před závodem

a) Zjistit od sekretariátu ČSOS (csos@orientacniporty.cz) požadavky od ČT.

b) Předat kontakt na odpovědnou osobu (viz výše) a vytipovat cca 3 pomocníky na den
závodu.

c) Vybrat dvě místa v terénu v docházkové vzdálenosti od auta (zajistit povolení vjezdu
do lesa), kam může dojít kameraman ČT s pomocníkem, tyto dvě kontroly musí být
společně pro hlavní kategorie, v ideálním případě tyto kontroly již žádná kategorie
nemá. Každé místo musí být vizuálně jiné (aby bylo jasné poznat, že je závodník už
zase někde jinde) s dobrými světelnými podmínkami.

Při závodě (pokud je domluveno, že televize přijede)

a) Televize po příjezdu kontaktuje odpovědnou osobu a dostane základní informace,
startovní listinu s vyznačením hlavních favoritů.

b) Na místa kontrol, na start a do cíle vždy jede kameraman + jeden pomocník z řad
organizátorů (instruuje kameramana, kde má stát, aby nenaváděl závodníka, hlídá
průběh sledovaných závodníků), jeden kameraman jede nejprve na start a pak někam
do lesa (propočítat, aby stihl všechny favority), jeden kameraman zůstává v centru
a natáčí předzávodní rozhovory se závodníky, stavitelem tratí, ředitelem závodů atd.,
poté doběh.

c) Odpovědná osoba musí zůstat v aréně závodu, aby byla k dispozici pracovníkům TV
a dalším redaktorům.

d) Pro televizi je vhodné poskytnout základní občerstvení (káva, čaj, koláč, ...) a
přístřešek pro případ nepřízně počasí.

Po závodě

a) Poskytnout logo závodu a mapy hlavních kategorií pro zpracování TV dokumentu.

Orientační sporty ke svému rozvoji propagaci v médiích potřebují. Větší viditelnost
orientačních sportů Může zajistit větší viditelnost orientačních sportů, prosadit se u širší
veřejnosti, zvýšit členskou základnu a získat také lepší pozici při vyjednávání s institucemi,
partnery a sponzory.

Zpracoval Matěj Burda (březen 2022)
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Příloha č. 1 — Vzor Oznámení o konání závodu

V Tanvaldu proběhne MČR v orientačním běhu

Vrchol sezóny orientačního běhu se uskuteční na úpatí Tanvaldského Špičáku, kam se
o víkendu 10.—11. října sjedou nejlepší orientační běžci na Mistrovství ČR na klasické trati.
Očekává se účast přes tisíc závodníků od dorostenců až po veterány. „Terény Jizerských hor
jsou ty nejlepší v republice a jsme rádi, že můžeme závody uspořádat právě tady,“ prozradil
jeden z pořadatelů Josef Černý. Mezi favority v hlavních kategoriích budou jistě patřit obhájci
titulů Miloš Nykodým a Tereza Janošíková. Do cílové rovinky u skiareálu můžete přijít i vy
a zafandit těm nejlepším! Závod bude vrcholit v neděli kolem 15:00, připraveno bude
občerstvení a také přímý přenos ze závodu na velkoplošné obrazovce.



Příloha č. 2 — Vzor Tiskové zprávy po konání závodu

MČR v orientačním běhu u Tanvaldu vyhráli Denisa Kosová a Miloš Nykodým

Víkend patřil Mistrovství ČR v orientačním běhu, které proběhlo na Tanvaldském špičáku. Za
deštivého počasí byly tratě v kopcovitém terénu opravdu náročné. Jasné vítězství v kategorii
žen si připsala Denisa Kosová za OK 99 Hradec Králové, která zvítězila o více než 5 minut.
Těsný souboj o druhé místo rozhodla rychlejším závěrem Eliška Sieglová z SK Praga, když
byla o 2 vteřiny rychlejší než její klubová kolegyně Barbora Vyhnálková. Jediným mužem,
který zvládl trať dlouhou 15,6 km pod 100 minut, byl Miloš Nykodým ze Žabovřesk Brno,
který si právem odváží zlatou medaili: „Orienťák v Jizerkách mám velmi rád, dnes jsem na
trati neudělal žádnou chybu a jsem naprosto spokojený.“ Na stupních vítězů Nykodýma
doplnili stříbrný Martin Roudný z Lokomotivy Pardubice a bronzový Vojtěch Sýkora
reprezentující Slovan Luhačovice. V kategorii juniorů se blýskl stříbrnou medailí tanvaldský
závodník Jan Novák.

Výsledky ženy:

1. Kosová Denisa OK 99 Hradec Králové 75:37

2. Sieglová Eliška SK Praga 80:58 + 5:21

3. Vyhnálková Barbora SK Praga 81:00 + 5:23

4. Janošíková Tereza SK Severka Šumperk 81:58 + 6:21

5. Peterová Jana OK Lokomotiva Pardubice 82:17 + 6:40

6. Kozáková Zdenka KOS TJ Tesla Brno 82:37 + 7:00

Výsledky muži:

1. Nykodým Miloš SK Žabovřesky Brno 99:29

2. Roudný Martin OK Lokomotiva Pardubice 101:05 + 1:36

3. Sýkora Vojtěch TJ Slovan Luhačovice 101:45 + 2:16

4. Kubát Pavel OK 99 Hradec Králové 102:03 + 2:34

5. Petržela Jan OK 99 Hradec Králové 102:13 + 2:44

6. Glonek Jakub OK Kamenice 102:35 + 3:06


