Seminár rozhodcov a usporiadateľov podujatí v orientačných športoch pre rok 2013
Termín:

16. marec 2013 (sobota)

Dĺžka konania seminára:

1 deň

Miesto konania:

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa
www.sosd.sk

Vedenie seminára:

Milan Petrinec, Martin Václavík, Marian Kazík, Valér Franko

Určenie seminára:

Seminár je určený najmä pre hlavných rozhodcov a staviteľov tratí
celoslovenských rebríčkových a majstrovských pretekov v roku 2013.
Usporadujúcim klubom odporúčame vyslať aspoň jedného zo spomínaných
funkcionárov!

Finančné náhrady:

Doprava na vlastné náklady alebo náklady materského klubu (vysielajúcej
zložky).

Strava:

Účastníkom seminára bude poskytnutý obed a občerstvenie.

Ubytovanie:

Zabezpečíme na požiadanie z piatka na sobotu (10 €/noc).
Požiadavky na ubytovanie prosím prihláste najneskôr 10. 3. 2013!

Prihlášky:

Mailom na adresu orienteering@orienteering.sk, najneskôr 10. 3. 2013.

Program seminára:
Sobota:

zraz do 9:15, predpoklad začatia 9:30
1. časť seminára 9:30 až 12:00
12:00 obed
2. časť seminára 13:00 až 16:00

Tematické okruhy:
1) úprava predpisov k získavaniu kvalifikácií rozhodcu + základný návod ako a kto môže urobiť
školenie pre zisk kvalifikácie R3 (Kazík)
2) výklad k vykonávacím predpisom k súťažiam SZOŠ v OB na rok 2013, posudzovanie kvality máp
pre majstrovské súťaže (Václavík + zástupca mapovej komisie)
3) chyby na súťažiach (OB) v r. 2012 (Petrinec)
4) spájanie tratí pre rôzne kategórie pri rôznych typoch disciplín:
- OB (Petrinec), OC (Kazík), LOB (Franko)
5) stavba tratí pre žiacke kategórie a veteránov (Václavík)
6) štartový interval a význam spolupráce staviteľa trate a tvorcu štartovej listiny (Kazík)
7) usmernenie pre štafety v šprinte a karanténa v šprinte v slovenských podmienkach (Petrinec)
8) diskusia

Účastníci seminára by mali mať preštudované pravidlá, súťažný poriadok a vykonávacie predpisy pre súťaže
OB na rok 2013 a mať ich so sebou, aby diskusia bola vecná. Dokumenty sú prístupné na www.orienteering.sk.

Milan Petrinec, predseda sekcie OB, v.r.
(člen P SZOŠ poverený organizačne zabezpečiť seminár usporiadateľov)
Poznámka:
Podmienky predĺženia alebo povýšenia rozhodcovskej kvalifikácie pre účastníkov seminára prerokuje
predsedníctvo SZOŠ na najbližšom zasadnutí dňa 28. februára 2013.

