
SK RADIOSPORT  Bílovice nad Svitavou 
oddíl rádiového orientačního běhu
Obřanská 593, 664 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 602531222, e-mail marecek@ok2bwn.cz

POZVÁNKA
na školení a zkoušky rozhodčích 3. a 2. třídy

Termín, místo konání: 4.5.2012 od 1900, Běleč nad Orlicí, tábor J.A.Komenského, www.taborbelec.cz,  
GPS:50°11'13.398"N, 15°56'54.748"E

Program: některé body Pravidel s ohledem na stavbu tratí a pořádání soutěží
související zákony a vyhlášky
stavba tratí
zkoušky

Požadavky na účastníky:

• znalost Pravidel v rozsahu požadovaném Zkušebním řádem a administrativy spojené s pořádáním akcí 
(viz přiložené podklady)

• 3. třída: zpracování projektu soutěže ROB na úrovni 3. stupně na mapě podle vlastního výběru (výběr 
mapy, centrum soutěže, propozice, tratě  pro nejméně  2 dospělé a 2 žákovské kategorie, rozprava, 
příklad startovní a výsledkové listiny).

• 2. třída: zpracování projektu soutěže ROB na úrovni 2. stupně  na mapě podle vlastního výběru (výběr 
mapy, centrum soutěže, žádost o povolení akce (vlastník, orgán státní správy lesů), propozice, tratě 
pro nejméně 4 dospělé a 4 žákovské kategorie včetně odhadu vítězného času, přehled materiálního a 
personálního zabezpečení, pokyny, rozprava, příklad startovní a výsledkové listiny).

Doporučuji vybrat prostor tak, abyste mohli projekt ve svém oddílu využít (na závod nebo trénink).
Podklady: Pravidla ROB, zásady pro stavbu tratí, zákon o lesích

Zpracované  projekty  pošlete  e-mailem  v  jakémkoli  smysluplném  formátu  do  středy  2.5.2012  na  adresu 
marecek@ok2bwn.cz.  Pokud  byste  s  tím  opravdu  nemohli  pohnout,  zpracujte,  co  dokážete,  zbytek 
prodiskutujeme na místě a dokončíte to dodatečně.

Cena ubytování z pátku na sobotu: 110,- Kč

Přihlášky:  Do úterý 1.5.2012 na adresu 
Jiří Mareček, Obřanská 593, 664 01 Bílovice n/Svit.

tel. 602531222, e-mail marecek@ok2bwn.czmarecek@ok2bwn.cz,

Do přihlášky uveďte třídu rozhodčího, kterou chcete získat, (v případě žádosti o 2. třídu též datum získání 3. 
třídy rozhodčího), rovněž požadavky na ubytování.

Pozor! Požadavky na ubytování je třeba nahlásit do 27.4.2012!

Konzultace: e-mailem, případně podle domluvy.

Těším se na vaši účast.

Jiří Mareček
zkušební komisař


