
Český svaz orientačních sportů 

 

Pomůcka pro pořadatele závodů 

 

Pořádání kategorií pro veřejnost při závodech 

v orientačním běhu 
 
Český svaz orientačních sportů vydává pomůcku pro pořadatele závodů pro pořádání kategorií pro 

širokou veřejnost při oblastních, celostátních i vícedenních závodech. 

Vypsáním kategorií pro veřejnost se pořadatel zavazuje připravit podmínky pro zdárný průběh celé 

akce. Účast veřejnosti je v jednotlivých závodech různá, záleží na propagaci, oblíbenosti lokality 

závodu a v nemalé míře také na počasí. Jednotlivé kroky pro zdárný průběh kategorií pro veřejnost 

je třeba učinit už při přípravě závodu, ale i v den vlastního závodu. 

 

Před závodem 

Kategorie vypisované pro veřejnost: 

HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie  

P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky!)  

T (trénink): normální obtížnost trati  

Stavba tratí:  

HDR: Trať by měla být vedena po jasných liniích (cesty, pěšiny, vodoteče, max. jasně znatelné 

rozhraní porostů), jen zcela naprosto výjimečně čistým lesem (ne hustníkem). Kontroly by měly být 

voleny tak, aby dovolovaly si trať výrazně zkrátit mimo fáborky minimálně na dvou místech, na 

trati by mělo být 3-5 falešných kontrol. Pro tuto kategorii je vhodné připravit slovní popisy. 

Linie je jen jedna, společná s kategorií DH10N. Při větším počtu závodníků DH10N je možné pro 

tratě D a H volit různé kontroly, pro HDR lze využít jednu z tratí D10N či H10N, popř. vybrat 

kontroly samostatné.  

Linie je vyznačena v terénu fáborky popř. řešena metodou „smajlíků“ (na každé křižovatce nebo 

větvení bude v případě správného rozhodnutí na cestě umístěn smějící se smajlík a na chybných 

volbách pak mračící se smajlík – smajlíci nejsou vidět přímo z rozhodovacích bodů; pokud 

závodník na postupu potká mračícího se smajlíka, znamená to, že zvolil chybnou cestu, musí se 

vrátit zpět a zvolit jinou cestu; exponovaná místa mohou být označena několika smajlíky za sebou).  

P: Kategorie P je určena pro příchozí. Její délka by měla být cca 3,5 km a měla by být orientačně 

jednoduchá (krátká a snadná).  Lze využít například trať H12. Pro tuto kategorii je vhodné připravit 

slovní popisy. 



T: Kategorie T je určena pro běžce se zkušeností nebo pro odvážné „outdoorové typy“. Trať by 

měla být orientačně středně obtížná. Je možno vypisovat kategorie T různých délek, v rozpise 

závodu musí být jasně vymezeny – např. T4 (trať o délce 4 km), T7 (trať o délce 7 km). 

Propagace: 

Informace o tratích pro začátečníky (veřejnost) musí mít zcela zjevný odstavec v rozpiseKromě 

rozpisu je ideální vydat i zvláštní letáček k propagaci závodu pro veřejnost.  

V den závodu 

Musíme být připraveni, že přijde poměrně velký počet neregistrovaných, kteří mají jen kusé 

informace o orientačním běhu, ale neznají „jak to na závodech chodí“. 

Prezentace 

Lze předpokládat, že většina zájemců se bude hlásit na místě a nebude mít ani vlastní čip 

SportIdent.  

V případě očekávaného většího zájmu (zajímavá lokalita, předpokládané pěkné počasí) je dobré pro 

kategorie HDR a P udělat zcela oddělenou prezentaci s trpělivými pořadateli, kteří mají nadhled a 

chápou, že „orienťácké hantýrce“ nebudou všichni rozumět. Na prezentaci je vhodné mít pro 

začátečníky mapový klíč, popř. příručku pro začátečníky (např. OBjev orientační běh). 

Na prezentaci je nutné zajistit i  půjčování čipů SportIdent. 

Vklady  

Je doporučeno vybírat vklady v kategoriích HDR a P ve stejné výši, jako jsou vklady v žákovských 

kategoriích na závodech v dané oblasti, vklady nezvyšovat ani v případě přihlášky až na prezentaci. 

Vklady v kategorii T by měly být stanoveny na úrovni vkladů v kategoriích dospělých v dané 

oblasti, při přihlášce na prezentaci postupovat stejně jako v „závodních“ kategoriích, tedy např. na 

prezentaci 2x více. 

Mapy 

Pro závod je třeba mít připraveno dost map pro kategorie HDR, P i T. Ideální je mít s sebou 

tiskárnu, na které lze v případě velkého zájmu startujících chybějící mapy dotisknout. 

Start 

Start všech tří kategorií je „volný“ podle příchodu na start. V pokynech k závodu bude uveden 

časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20 méně než poslední startovní čas).  

Na startu je třeba pro závodníky kategorie HDR, P a T vytvořit samostatný koridor s dostatečným 

počtem organizátorů, kteří regulují průběh startu a současně jsou schopni poskytnout závodníkům 

radu o orientačním běhu. V koridoru by měla být samostatná SI krabička pro nulování a kontrolu 

čipů, na startovní čáře je nutností SI krabička „START“. 

 



Cíl 

V cíli nevytváříme pro kategorie HDR, P a T zvláštní koridory. Při odběru map je třeba zajistit 

dostatečně srozumitelně instrukce, kam má závodník dát svou mapu. 

Vyhodnocení 

Pro kategorie HDR, P a T se průběžně vyvěšují výsledky. 

Pro kategorii HDR je třeba připravit diplom, případně sladkou odměnu. Kategorie je nesoutěžní, 

odměnu získávají všichni závodníci. Diplomy s OB motivem jsou k dispozici např. na stránce firmy 

Žaket http://www.zaket.cz/index.php?page=orientacni-beh/mapy-pro-ob. Vítěze v kategoriích P a T 

není třeba vyhlašovat. 
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