
Seminár rozhodcov a usporiadateľov podujatí v orientačných 
športoch 

Seminár trénerov orientačných športov 
 
Termín:   16.-17.marec 2019 (sobota, nedeľa) 
 
Miesto konania:  Vzdelávacie a rekreačné zariadenie Lesník, Martin- Priekopa 

www.chatalesnik.sk  
 
Určenie seminára: Rozhodcovská časť je určená všetkým rozhodcom, ale aj záujemcom o rozhodcovskú 

kvalifikáciu.  
Klubom, ktoré v roku 2019 usporiadajú celoslovenské rebríčkové alebo majstrovské 
preteky, odporúčame vyslať aspoň jedného z dvojice hlavný rozhodca – autor tratí.  
Trénerská časť je určená všetkým trénerom, najmä však trénerom mládeže, ale aj 
všetkým záujemcom o trénerskú problematiku.  

 
Finančné náležitosti: Doprava na vlastné náklady. Ubytovanie, obed, večera, raňajky  a občerstvenie na 

náklady SZOŠ.  
 

Prihlášky: Najneskôr 2.3.2019 e-mailom na adresu orienteering@orienteering.sk, v kópii zaslať na 
vaclavik@firstis.eu Nezabudnite uviesť, či požadujete ubytovanie. Kapacita  
ubytovania je 36 miest. 

 
Program seminára:   
- sobota (rozhodcovský blok)  
zraz do 10:15, predpoklad začatia 10:30 (dňa 16.3.2019 sa koná 1.kolo volieb prezidenta SR) 
 

1. časť seminára 10:30 až 12:30 
- zmeny a doplnenia pravidiel a Súťažného poriadku OB v r. 2019 (M. Petrinec) – 1 hod 
- návrhy na zmeny pravidiel OB a Súťažného poriadku na základe podnetov od klubov (moderovaná 

diskusia, R. Jonáš) – 1 hod 
 

12:30 obed 
 
2. časť seminára 14:00 až 16:00 

- ISOM 2017 (R. Jonáš) – 0,5 hod 
- Opisy kontrol 2018 (R. Jonáš) – 0,5 hod 
 
- činnosť rozhodcov v roku 2018, evidencia aktivity rozhodcov informačnom systéme SZOŠ, aktualizácia 

rozhodcovských licencií k 31.12.2018 (M. Václavík) – 1 hod 
 

3. časť seminára 16:30 až 18:00 
- Orientačný beh ako šport pre všetkých. Čo to znamená v praxi? (moderovaná diskusia, M. Václavík)  

 
18:00 večera 

 
4. časť seminára 19:00 až 21:00 

- stavba tratí – diskusia k vopred vypracovaným odpovediam na vopred zaslané zadanie (M. Václavík + 
R. Jonáš) – 1,5 hod 

- voľná diskusia 
 

- nedeľa (trénerský blok) 
8:30 raňajky (pre ubytovaných) 

 
5. časť seminára 9:00 až 12:00 

- Chcem sa stať trénerom. Čo mám a čo musím urobiť? (A. Bukovácová) 
- Využitie informačných technológií v praktickej práci trénera  (R. Balogh)  

12:00 obed 
 
6. časť seminára 13:00 až 15:00 

- Prax trénera od dorastu po veteránov (J. Pollák)  
 
Účastníci seminára by mali mať naštudované a mať k dispozícii Pravidlá OB, Súťažný poriadok 
a Vykonávacie predpisy na rok 2019 (Link: http://www.orienteering.sk/page/dokumenty).  
K 1. a 4. časti seminára budú prihláseným účastníkom zaslané zadania 3.3.2019 s termínom zaslania 
odpovedí 11.3.2019. 
 

Martin Václavík, predseda Komisie rozhodcov SZOŠ. 


