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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 
sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů (dále sekce OB 

ČSOS) 

doplnění pro rok 2020 
 

  

1. Doplnění přílohy A: 

Zisk licence A z oblastního žebříčku: 

- kategorie D14, H14 – do 20 % 

- kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20 – do 10 % 

Zisk licence B z oblastního žebříčku upravit na: 

- kategorie D14, H14 – nad 20 %, do 45 % 

- D16, D18, D20, H16, H18, H20 – nad 10 %, do 45 % 

 

2. Nová příloha C: 

 

Zisk licencí A z oblastních žebříčků se řídí těmito zásadami: 

1. Oblast sekce OB může vypsat v roce 2020 pro jednu kategorii nejvýše jeden oblastní žebříček, 

v kterém musí být zařazeno alespoň 7 závodů. 

2. Za dosažený čas v závodě získává závodník body:  

100 bodů (200 bodů v žákovských kategoriích) je přiděleno průměrnému času prvních 3 závodníků 

dané kategorie. Každý závodník získává o tolik bodů méně, o kolik procent přesáhl uvedený 

průměrný čas, výpočet se provádí na 2 desetinná místa. 

V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků zařazených/počítaných do 

daného oblastního žebříčku: 

Ts = (T1+T2+T3)/3 

potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu: 

Pro kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20          Bi = 100 . (2 - Ti/Ts) 

Pro kategorie D12, D14, H12, H14                         Bi = 100 . (3 - Ti/Ts) 

výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. 

Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku (v žákovských kategoriích trojnásobku) středního času a více, 

stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů. Je-li v kategorii 5 a méně 

hodnocených závodníků, je za střední čas Ts považován čas prvního hodnoceného závodníka. 

3. Do oblastního žebříčku se počítají pouze závodníci, registrovaní v klubech dané oblasti (ve 

výjimečných případech lze přihlásit do oblastního žebříčku na základě žádosti oblastní soutěžní 

komisi i závodníky z jiné oblasti). 

4.  Závodníkovi je možno udělit průměr nejvýše z jednoho závodu (zařazeného do oblastního žebříčku): 

a) ze závodu, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB registrován, 

nebo 

b) pokud může mít v souladu s Pravidly OB znatelnou výhodu před ostatními, nebo 

c) pokud došlo k technické závadě v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu (malý počet 

závodníků). 

Požadavek na zápočet průměru uvede pořádající subjekt v IS ORIS. 

 Průměrná hodnota bodů se vypočte: 

  P(i) = ( L(j,i))/V(i) 

  V(i) = (C - Z(i)) * H/C kde: 

 P(i) ...... průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka 

 L(j,i) .... bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů) 

 V(i)...... korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se zaokrouhlením na celé 

číslo podle matematických pravidel) 

 Z(i) ...... počet započítávaných „průměrů“ i-tého závodníka (nejvýše jeden) 

 C.......... celkový počet závodů zařazených do soutěže 

H ........ celkový počet závodů hodnocených do soutěže 
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5. V žákovských kategoriích se hodnotí závodníci bez ohledu na licenci, v ostatních kategoriích se 

nehodnotí závodníci s licencí E, R a A (pro zařazení do žebříčku je rozhodující licence ke dni 

prvního závodu zařazeného do příslušného žebříčku). 

6. Do celkového hodnocení příslušného oblastního žebříčku se každému závodníkovi počítají nejlepší 

bodové hodnoty z více než 1/2 a méně nebo rovno než 2/3 závodů zařazených do daného oblastního 

žebříčku (počet započítávaných závodů určí soutěžní řád oblasti). 

7. Do celkového hodnocení oblastního žebříčku jsou zařazeni všichni závodníci, kteří bodovali. 

Licence A je udělena nejlepším 20 % závodníků v kategoriích D14 a H14 resp. 10 % závodníků 

v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20, kteří v příslušné kategorii oblastního žebříčku získali alespoň 

30 % bodů vítěze dané kategorie.  


