CVIČENÍ „ORIENTUJ SI MAPU“
O-BLUDIŠTĚ

BLUDIŠTĚ JE ÚŽASNÉ

Před více než 16 lety dostal Maxim Ryabkin z Ruska
bláznivý nápad. Přišel s novým formátem orientačního
běhu, který by mohl získat větší pozornost médií a
diváků. Jeho vize o “Orient Show“, o-bludišti, byla
postavena na základních pilířích:

Více než 200 událostí (10 %) v rámci Světového dne
orientačního běhu v roce 2019 bylo uspořádáno formou
o-bludiště, které přináší řadu výhod. V první řadě je to
skvělá příležitost k pochopení a naučení se základním
principům orientačního běhu jednoduchou a bezpečnou
cestou. Samotné o-bludiště se vejde na malý prostor a
může být postavené kdekoliv na světě. Potřebujete
pouze jednoduchou mapu. Bludiště je flexibilní a snadno
dostupné pro všechny. Jediným limitujícím faktorem je
vaše představivost.

-

-

Je to způsob, jak prezentovat OB v médiích jako
atraktivní sport a představit tento sport široké
veřejnosti.
Diváci mohou sledovat a fandit běžcům po celou
dobu jejich závodu.
Závodní prostor neklade žádné speciální technické
ani fyzické nároky, a tak se může do bludiště zapojit
každý.

Klub orientačního běhu Dalaportens OL v Avestě zavedl
o-bludiště jako doprovodnou aktivitu při pořádání
klasických závodů v orientačním běhu. O-bludiště bylo
důležitou součástí Světového dne orientačního běhu a
také velmi zábavnou aktivitou během oslav 100. výročí
založení města Avesta v centru města.

O-bludiště je užitečným prvkem, který lze postavit i na
malém prostoru. Během Tiomily v roce 2016 ve Falunu
ukázali organizátoři lidem, jak jednoduše zorganizovat
skvělou událost s využitím o-bludiště. Můžete si postavit
svoji vlastní arénu na školním hřišti a měnit ji podle
potřeby, kdykoliv se vám bude chtít. O-bludiště je
vhodný tréninkový prostředek na procvičování
zorientování mapy nebo využití konceptu „sever na
sever“!

Foto: Jiří Vébr
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GLOBÁLNÍ O-BLUDIŠTĚ
Stejně jako u nových olympijských sportů, kterými
jsou lezení na rychlost, surfování a skateboarding,
považujeme o-bludiště jako silnou marketingovou
aktivitu a jako nový formát soutěže. Už jsme viděli
využití o-bludiště pro nejrůznější účely, jako je trénink
techniky, zábavná soutěž nebo jednoduše spontánní
aktivita.
Představte si, kdybychom postavili o-bludiště na
každém školním dvorku. Stejné bludiště, stejné tratě
ve stejný čas v globálních městech: Londýn, New York,
Buenos Aires, Singapur, Sydney, Peking, Moskva,
Cairo, Paříž, Stockholm a také v malých městech a na
vesnicích. To je výzva!
Během podzimu roku 2019 jsme ve spolupráci se
Švédskou federací uspořádali pilotní o-bludiště na
dvou školách v Avestě a Skinnskattebergu, abychom
zjistili možnost uspořádání tohoto typu události
současně po celém světě. Bludiště bylo veliké
16 x 16 m (viz mapa) se stejnou tratí na obou místech.
Použili jsme dva různé typy ražení, a to SI ve
Skinnskattebegu a EMIT v Avestě. Na obou místech
bylo internetové připojení, abychom mohli výsledky
přenášet živě. Výsledky obou závodů visely na velkých
televizních obrazovkách.

Drawing maze, WOD 2019

Jako to u prvních pokusů bývá, ne všechno bylo
perfektní, ale získali jsme mnoho podnětů pro
zlepšení. S určitými úpravami bude možné naši
globální vizi možná implementovat již v roce 2020.
Studenti akci hodnotili jako velmi zábavnou zkušenost
s orientačním během, což je jeden z nejdůležitějších
důvodů propagace o-bludiště jako budoucího formátu
pro globální rozvoj.

WOD bludiště
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spoluběžci nebo, a to především, duel mezi spolužáky
ve škole.

BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO O-BLUDIŠTĚ?
Úspěšný příběh pokračuje: Již po osmnácté přivítala
VELTINS Arena biatlonovou elitu v Schalke. Nejen, že
měla nová trať úroveň SP, ale také byla v aréně
instalována úplně nová technologie speciálně pro tuto
událost, která určila nové standardy.
Tato slova by mohla v budoucnu patřit orientačnímu
běhu. Ať už klasické závody ve sprintu, či indoor
sprint, jsou skvělou příležitostí pro růst a viditelnost
našeho sportu.
To, co se povedlo pořadatelům v úterý 12. dubna
2016 ve stockholmské Friends Aréně, byla první
vlaštovka k rozvoji o-bludiště. Jedna z největších
výhod celého konceptu je, že velké arény, jako Friends
nebo Veltins, najdeme na celém světě.

Foto: Jiří Vébr

MOBILNÍ BLUDIŠTĚ V AVESTĚ – ŠVÉDSKO
V roce 2020 představí klub Dalaportens OL mobilní obludiště na všech deseti školách v Avestě. Každá škola
bude toto bludiště využívat po celý týden. Jeden den
v týdnu pomůže klub uspořádat Maze-o závod,
kterého se zúčastní všichni studenti dané školy.

Foto: Lars Rönnols

Pořadatelé ve Friends aréně představili o-bludiště ve
formě duelu mezi účastníky – rodiče proti dětem,
souboj mezi nejlepšími kamarády, týmovými

Foto: Jiří Vébr

WOD Guidelines 2019
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KOUZLO JEDNODUCHOSTI
Nejjednodušší variantou o-bludiště je symetrické
rozmístění kontrol do tvaru čtverce či obdélníku.
Můžete využít kuželů nebo podobných pomůcek,
které máte k dispozici. Tento typ trati je vhodný pro
porozumění vztahů mezi mapou a realitou a naučení
se konceptu “sever na sever“.
Trať A je nejjednodušší variantou a v každé z dalších
tratí B, C, D se obtížnost stupňuje. Cvičení můžete
ukončit například co nejrychlejším během na 100 m
nebo „uběhněte dvakrát 100 m s cílem dosáhnout
v obou pokusech stejného času“. Stejně jako
v bludišti, každé dítě si volí své tempo a obtížnost.

Aktivita Superpípač; projekt ZSD
Aktivita Superpípač; projekt ZSD
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