
Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2011 třetí ročník akce pro školní mládež a sportovní
veřejnost

DNY ORIENTACE v PŘÍRODĚ
Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.
 PŘIJĎ SI ZAKUFROVAT!! BUĎ PŘESNÝ JAKO GPS!!

 
Zaměření: Uspořádání nenáročných (propagačních, cvičných) orientačních závodů pro školní

mládež a sportovní veřejnost v bezprostředním okolí škol, lesoparků a sportovních
areálů s využitím vydaných „výukových map“ (VM) v roce 2007-2011, ale i jiných
vhodných map v daném místě.

Cíl: Ukázat mladým a sportovní veřejnosti náš sport, přilákat je do oddílů OB, naučit se
spolupracovat s učiteli a školami, nabídnout nenásilnou formu výuky orientace a
topografie, využít pořádání i propagačně a marketingově pro podání grantů.

Kdy: Jarní část – akce uspořádané do 31.7.2011
Podzimní část – uspořádané do 31.12.2011

Organizátoři: Oddíly a kluby OB z celé České republiky.
Program: Propagační, cvičné závody v OB (délka 1-2 km) a další doplňkové aktivity dle

možnosti pořadatele: např. MTBO či jakékoliv jiné (alternativní) aktivity s využitím
mapy, malé školy OB, ukázky sportů v přírodě, ražení do průkazek na rychlost. Akce
pro školy v rámci hodin TV nebo sportovního dne.
Vyhlášení vítězů, předání upomínkových cen, slevových poukázek HSH-Společenské
hry, případně uspořádání tomboly aj.

Systém
uspořádání:

Tratě musí být postaveny s ohledem na zkušenosti a věk možných účastníků. Použít
dostupný materiál – kdo má možnost SI, jinak papírové průkazky.

Koho oslovit: Nejlépe ředitele a učitele TV v příslušné škole, kde jsou VM, je možné připravit i
akce, které nejsou spojeny s konkrétní školou. Zkušenosti pořadatelů z předchozího
ročníku jsou k dispozici v přehledu na stránce Komise rozvoje OB
(http://krob.eso9.cz).

Partneři: Příslušné školy, kde máme výukovou mapu, sponzoři Svazu (Gigasport, firma HSH),
spolupráce s místními sponzory a městskými propagačními médii zálež na Vás.

Co udělat než
akce začne:

Pokud se rozhodnete pro uspořádání akce, oznamte záměr pořádání (pořadatel,
datum, čas, místo, kontakt, webový odkaz na stránku závodu) na adresu –
csos.im@cstv.cz. Zařadíme Vás do seznamu pořadatelů, pomůžeme Vám s centrální
propagací a zašleme propagační a výukové materiály (poukázky od HSH-
Společenské hry, nová skládačka Objev OB, plakát, případně další). Hlaste se hned
a průběžně, seznam budeme zveřejňovat na webové stránce http://krob.eso9.cz,
průběžné informace budou zveřejněny na webové stránce www.orientacnibeh.cz a v
časopisu Orientační běh.
Termín přihlášek pro jarní část je do 31. března 2011.
Termín přihlášek pro podzimní část je do 20. září 2011.
Oddíly se mohou přihlásit na termín dle vlastního výběru, v případě zájmu
je možná přihláška do obou termínů.

Co až akce
skončí:

K vyhodnocení celé akce je zapotřebí získat informace o uspořádání. Jako
pořadatelé pošlete stručnou zprávu na adresu přihlášek: počet účastníků, název
použité mapy, odkaz na výsledky, případně krátký komentář ke zhodnocení
akce.

Co od akce
očekávat a na
co se připravit:

Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost přináší i určitou zodpovědnost
pořadatelského oddílu. PROMYSLETE, co uděláte s případnými zájemci o orientační
běh či jiné orientační disciplíny, i když není možné očekávat po první akci převratný
zájem. INFORMUJTE o uspořádání akce v místním tisku či webových stránkách
města, ať můžete využít vašich organizačních schopností k propagaci vašeho oddílu
v místě působení.

Přípravný
výbor:

Kristýna Skyvová (STE), Tomáš Kalenský (SJC), Jindřich Kořínek (TUR), Ivan Matějů
(UVP)

Kontaktní
osoby:

ČSOS Ivan Matějů, 602 251275, csos.im@cstv.cz
KROB Kristýna Skyvová, 731 321360, skyvova@volny.cz
Rada pro media Tomáš Kalenský, 777 604590, kala@razdva.cz
Mediální komise sekce OB Jindřích Kořínek, 739 550 677, judmis@seznam.cz


