Pravidla orientaþního bČhu

Vydal v roce 2019 ýeský svaz orientaþních sportĤ, sekce orientaþního bČhu
jako metodický materiál pro vnitĜní potĜebu

SmČrnice OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ

platí od 1. 2. 2019

OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ

SmČrnice

Pravidla
orientaþního bČhu

ýeský svaz orientaþních sportĤ
Sekce orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019

- 27 -

Tato smČrnice OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ platí od 1. 2. 2019.

• Každý závodník je odpovČdný za to, že svĤj prĤkaz na každé kontrole zĜetelnČ
oznaþí.
• Oznaþování závodního prĤkazu (dále jen "ražení") se provádí kleštČmi do
závodního prĤkazu. AlespoĖ þást raženého vzorku musí být v pĜíslušném políþku
závodního prĤkazu. PĜíslušné políþko je políþko s oznaþením poĜadového þísla
kontroly nebo dosud nepoužité rezervní políþko. Rezervní políþka se používají
v poĜadí stanoveném jejich poĜadovými þísly, a to tehdy, oznaþí-li závodník
omylem do nČkterého políþka nesprávnou kontrolu nebo není-li otisk dosti zĜetelný.
Pak mĤže oznaþit správnou kontrolu do opravného políþka.
• Oznaþí-li závodník omylem kontrolu do políþka následujícího za políþkem
pĜíslušným této kontrole a chybu zjistí až na následující kontrole, mĤže oznaþit tuto
kontrolu do opravného políþka podle pĜedchozího pravidla. Políþko této kontroly se
uzná jako pĜíslušné pro kontrolu pĜedchozí.
• Ražení slouží k potvrzení prĤchodu závodníka kontrolami. Pokud je závodníkovo
ražení v rozporu s pĜedchozími body, jedná se o "nepĜedpisové ražení". V pĜípadČ,
že lze i z nepĜedpisového ražení jednoznaþnČ identifikovat Ĝádný prĤchod
závodníka všemi kontrolami ve stanoveném poĜadí, není závodník diskvalifikován.
Není-li možné z nepĜedpisového ražení jednoznaþnČ identifikovat Ĝádný prĤchod
závodníka všemi kontrolami ve stanoveném poĜadí, ale lze-li tento prĤchod
vČrohodnČ dokázat, rozhoduje odiskvalifikaci závodníka jury. Není-li možné
z nepĜedpisového ražení jednoznaþnČ identifikovat Ĝádný prĤchod závodníka všemi
kontrolami ve stanoveném poĜadí a nelze-li tento prĤchod vČrohodnČ dokázat, je
závodník diskvalifikován. Závodník je diskvalifikován i v pĜípadČ, že prĤkaz je
poškozen takovým zpĤsobem, že nelze ražení objektivnČ vyhodnotit.
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• Pouze pokud žádná z oznaþovacích jednotek na kontrole není funkþní, závodník
smí a musí použít náhradní mechanické ražení do mapy, jinak bude
diskvalifikován.
• Pokud závodník razí pĜíliš rychle (nevyþká zvukového a svČtelného signálu jako
potvrzení správného ražení) a závodní prĤkaz nebude obsahovat záznam o oznaþení
dané kontroly, musí být závodník diskvalifikován (a to i v pĜípadČ, kdy pamČĢ
oznaþovací jednotky zaznamená þíslo závodního prĤkazu daného závodníka jako
chybné oražení).
• PoĜadatelé mají právo vyþíst pamČĢ jakékoliv oznaþovací jednotky a poĜídit zálohu
takového záznamu. Vyþtení pamČti oznaþovací jednotky mĤže být požadováno také
závodníkem, a to za poplatek ve stejné výši jako je vklad pro Ĝešení protestu pro
daný závod. Pokud bude pamČĢ této oznaþovací jednotky obsahovat úplný záznam
(bez chyby) o oražení této jednotky pĜíslušným závodníkem, je závodníkovi uznán
prĤchod kontrolou jako správný a je mu vrácen poplatek za vyþtení pamČti dané
jednotky; jinak propadá poplatek poĜádajícímu subjektu.
Závodník, který ztratí svĤj závodní prĤkaz, vynechá kontrolu, nebo oznaþí kontroly
v nesprávném poĜadí, musí být diskvalifikován.
PĜi použití dvou bezkontaktních závodních prĤkazĤ závodníkem musí být oba závodní
prĤkazy neseny na stejné ruce. Záznamy o prĤchodu kontrolami z obou prĤkazĤ musí
být v takovém pĜípadČ pĜed vyhodnocením správnosti ražení spojeny.
PĜi použití elektronického systému ražení Emit musí být záložní kartiþka umístČna na
elektronický závodní prĤkaz do místa urþeného pro záložní mechanické oznaþování.
Záložní kartiþka musí být upravena tak, aby pĜi závodČ nebyla poškozena (napĜíklad
vodou). Je zodpovČdností závodníka zajistit, aby tato záložní kartiþka byla oznaþena pro
pĜípad, že v elektronickém závodním prĤkazu nebude záznam o prĤchodu kontrolou.
PĜi použití mechanického ražení platí následující:
• Závodní prĤkaz je vyroben z odolného oznaþitelného materiálu a jeho rozmČry
nesmí pĜesahovat velikost 10 cm x 21 cm.
• Na prĤkazu jsou vytištČna obdélníková políþka v nČkolika Ĝadách. První Ĝada
políþek pĜiléhá k hornímu okraji prĤkazu. Políþka jsou v Ĝadách oþíslována zleva
doprava tak, že za poĜadovým þíslem posledního políþka v ĜadČ následuje poĜadové
þíslo prvního políþka následující Ĝady. PoĜadové þíslo je umístČno vždy v levém
horním rohu políþka a nesmí zabírat víc než 10 % jeho plochy. Velikost políþek
musí odpovídat použitým kleštím na kontrolách. ŠíĜka políþek musí být vČtší nebo
rovna šíĜce kleští a jejich výška taková, aby pĜi souhlasu volného okraje kleští
s dolní nebo horní stranou okénka byl otisk umístČn celý v políþku. Volný okraj
kleští musí dosáhnout bez pĜekážek až k dolní stranČ okének v poslední ĜadČ
prĤkazu. Na prĤkazu jsou dále natištČna "opravná políþka" (minimálnČ tĜi). Tato
políþka mají stejný rozmČr a tvoĜí samostatnou Ĝadu, nebo jsou posledními políþky
v poslední ĜadČ prĤkazu. Opravná políþka jsou oznaþena R1, R2, ... a pĜípadnČ
vyplnČna písmenem R.
• PrĤkaz dostane závodník pĜed startem. Závodník mĤže psát do kontrolních políþek,
tato prĤhlednČ pĜelepit nebo podlepit na rubové stranČ prĤkazu a prĤkaz vložit do
ochranného obalu. Jiné úpravy nejsou povoleny. Z organizaþních dĤvodĤ mohou
být prĤkazy pĜipojeny k mapám, v takovém pĜípadČ musí být mapy a prĤkazy
vodovzdornČ upraveny. Taktéž z organizaþních dĤvodĤ lze vymČĖovat závodníkĤm
prĤkazy na nČkteré z kontrol. ZpĤsob výdeje a pĜípadné výmČny prĤkazĤ musí být
popsány v Pokynech.
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Pro oznaþování prĤchodu kontrolami lze použít pouze následující systémy:
• Mechanické ražení
• Elektronický systém ražení Emit (kontaktní)
• Elektronický systém ražení Emit touch-free (bezkontaktní, verze 2013 a novČjší)
• Elektronický systém ražení SPORTident (kontaktní)
• Elektronický systém ražení SPORTident Air+ (bezkontaktní)
PĜi použití elektronického systému ražení musí mít závodníci možnost ovČĜení
funkþnosti svého závodního prĤkazu (þipu/karty) pĜed vlastním startem.
PĜi použití bezkontaktního elektronického systému ražení musí mít závodníci možnost
ovČĜení dostateþné kapacity baterie závodního prĤkazu (þipu) v centru závodu.
PĜi použití kontaktního elektronického systému ražení musí mít závodníci možnost
bezprostĜednČ pĜed vlastním startem vypnout bezkontaktní závodní prĤkaz (þip).
V pĜípadČ použití závodního prĤkazu SPORTident ActiveCard (SIAC) to znamená
nutnost umístČní jednotky SIAC OFF jako poslední jednotky pĜed vlastním startem
závodníka.
PĜi použití elektronického systému ražení musí být všechny oznaþovací jednotky
nastaveny do stejného režimu (kontaktního nebo bezkontaktního). Jedinou výjimkou je
cílová oznaþovací jednotka, která kromČ mČĜení þasu slouží i k urþení poĜadí v cíli
cílovým rozhodþím. V takovémto výjimeþném pĜípadČ smí být tato jednotka
v kontaktním režimu i tehdy, pokud všechny ostatní oznaþovací jednotky použité
v závodČ byly v režimu bezkontaktním.
Závodník je zodpovČdný za správné oznaþení svého závodního prĤkazu na všech
kontrolách.
Závodní prĤkaz musí obsahovat jednoznaþný záznam o prĤchodu všemi kontrolami.
PĜi použití elektronických systémĤ ražení SPORTIdent a SPORTident Air+ musí být
kontrola vybavena mechanickým záložním oznaþovacím zaĜízením.
Závodník, kterému v závodním prĤkazu chybí záznam o prĤchodu nČkterou z kontrol,
musí být diskvalifikován, pokud se s jistotou neprokáže, že chybČjící záznam není
zavinČn chybou závodníka. V tČchto výjimeþných pĜípadech lze použít pro ovČĜení
prĤchodu závodníka danou kontrolou dalších možností, napĜíklad svČdectví rozhodþího,
kamerový záznam, nebo vyþtení obsahu pamČti elektronického oznaþovacího zaĜízení.
Za všech ostatních okolností nejsou tyto možnosti pĜípustné a závodník musí být
diskvalifikován. PĜi použití elektronického systému SPORTident to znamená:
• Závodník je povinen vyþkat zvukového a svČtelného signálu, potvrzujícího
správnost ražení (signál vydá oznaþovací jednotka, pĜípadnČ závodní prĤkaz).
• Pokud je na kontrole více oznaþovacích jednotek a nČkterá z nich není funkþní,
závodník musí zkusit použít další (záložní) oznaþovací jednotky a bude
diskvalifikován, pokud v závodním prĤkaze nebude záznam o prĤchodu kontrolou.

Sekce orientaþního bČhu ýeského svazu orientaþních sportĤ vydává v souladu s þl. 17. 7
Pravidel orientaþního bČhu smČrnici OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ.

OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ

SmČrnice

SmČrnice OvČĜené systémy oznaþování závodních prĤkazĤ

platná od 1.2.2019

- 24 -

Tato Pravidla orientaþního bČhu platí od 1. 2. 2019.

27.1 Reklama na tabákové výrobky a lihoviny je zakázána.
27.2 Pokud je závodníkovi pĜidČleno startovní þíslo, musí být pĜípadné reklamy na
startovním þísle viditelné a je zakázáno je jakkoliv upravovat nebo zakrývat.
27.3 PoĜádající subjekt by se mČl snažit vyjít vstĜíc zástupcĤm médií a poskytnout jim
maximální souþinnost pro pĜípravu reportáže o sportovní akci a jejích výsledcích.

27. Reklama a média

26.2 Odvolání proti rozhodnutí jury lze podat odvolací komisi do 7 dnĤ od zveĜejnČní
rozhodnutí jury. Odvolání musí být podáno písemnČ a mĤže je pĜedložit i jiný úþastník
sportovní akce, než který podával pĜíslušný protest. Odvolání musí být doloženo
vkladem ve výši dvojnásobku vkladu pĤvodního protestu.
26.3 Odvolání nemá odkladný úþinek, tj. až do rozhodnutí odvolací komise platí výsledky
sportovní akce dle rozhodnutí jury.
26.4 Odvolací komise projednává odvolání co nejdĜíve, nejpozdČji však do 60 dnĤ od
doruþení odvolání. Osoba pĜedkládající odvolání i hlavní rozhodþí pĜíslušné sportovní
akce se mohou na vlastní žádost projednávání zúþastnit.
26.5 Rozhodnutí odvolací komise je koneþné. Komise uloží hlavnímu rozhodþímu
pĜíslušného závodu realizaci jejího rozhodnutí (vþetnČ možného vrácení vkladu za
odvolání a pĜípadného pĤvodního vkladu za protest).

Pravidla orientaþního bČhu
platná od 1.2.2019

Sportovní þestnost by mČla být vedoucím principem pĜi výkladu tČchto Pravidel.
Tato Pravidla orientaþního bČhu (dále "Pravidla") jsou závazná pro sportovní akce a
závody v orientaþním bČhu (dále "OB") zaĜazené do soutČží sekce OB ýeského svazu
orientaþních sportĤ (dále jen ýSOS) nebo oblastních soutČží v OB a pro další závody,
pĜi kterých lze získat soutČžní licenci dle Klasifikaþního Ĝádu sekce OB ýSOS.
U ostatních sportovních akcí a závodĤ v OB, poĜádaných sekcí OB, jejími
organizaþními složkami nebo oddíly, kluby þi kroužky sdruženými v ýSOS, musí být
pĜípadné výjimky z tČchto Pravidel uvedeny v rozpise sportovní akce.
Tato Pravidla jsou doporuþená pro ostatní sportovní akce a závody v OB poĜádané na
území ýeské republiky jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Závody v OB
zaĜazené do soutČží Mezinárodní federace orientaþního bČhu (IOF) se pĜednostnČ Ĝídí
Pravidly IOF ("Competition Rules for IOF Foot Orienteering Events") a tato Pravidla se
použijí pouze v pĜimČĜeném rozsahu.
Souþástí sportovních akcí a závodĤ v OB vypsaných podle tČchto Pravidel mohou být
závody kategorií pro zaþáteþníky (napĜ. fáborkované tratČ) a náborových kategorií, pro
nČž se tato Pravidla použijí v pĜimČĜeném rozsahu.
V podrobnČjších dokumentech, jako napĜ. SoutČžní Ĝád þi ProvádČcí pĜedpisy
k soutČžím, mohou být uplatnČna další omezení nad rámec znČní tČchto Pravidel.
Naopak v takových dokumentech nelze použít mírnČjší podmínky, než jsou stanoveny
tČmito Pravidly.
Všichni úþastníci sportovní akce se jí úþastní na vlastní riziko.
Úþastníci sportovní akce jsou povinni se Ĝídit tČmito Pravidly. Neznalost Pravidel
neomlouvá.
Tato Pravidla orientaþního bČhu vstupují v platnost dnem 1. února 2019 a nahrazují
pĜedchozí Pravidla OB platná od 1. února 2010. Pravidla lze mČnit a doplĖovat
v souladu se stanovami ýSOS.
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Sportovní akce v orientaþním bČhu (dále jen "sportovní akce") je akcí, pĜi které
probíhají závody jednotlivých kategorií.
Závod v orientaþním bČhu (dále jen "závod") je závod jednotlivé vypsané kategorie na
pĜíslušné trati. Závod je podmnožinou sportovní akce.
Závodník je osoba, která je pĜihlášena k závodu, je odprezentována (nebo má uhrazeny
všechny poplatky vyžadované poĜádajícím subjektem) a odstartuje do vlastního závodu.
Kontrola je místo zakreslené v mapČ a oznaþené v terénu, kterým musí závodník projít
a prĤchod oznaþit do závodního prĤkazu.
TraĢ závodu je souhrn kontrol a úsekĤ mezi startem a cílem, jimiž musí závodník
bČhem závodu projít.

2. Definice

1.8

1.6
1.7

1.5

1.4

1.3

1.1
1.2

1. Obecná ustanovení

"Sportovní þestnost by mČla být vedoucím principem pĜi interpretaci tČchto Pravidel"

Pravidla orientaþního bČhu

Pravidla orientaþního bČhu

3.2

3.1

platná od 1.2.2019

Délka tratČ je souþet vzdušných vzdáleností úsekĤ mezi startem, mapovým startem,
jednotlivými kontrolami v pĜedepsaném poĜadí a cílem, respektive jejich prĤmČty do
horizontální roviny, pĜiþemž povinné úseky se zapoþítávají ve skuteþné délce. U závodu
s volným poĜadím kontrol se pĜedpokládá prĤchod závodníka kontrolami nejrychlejším
možným postupem. U závodĤ zaĜazených do soutČží IOF (WRE) je délka tratČ uvádČna
jako nejkratší realizovatelná (nikoliv vzdušná) vzdálenost.
PĜevýšení závodu je vzdálenost ve vertikálním smČru, kterou je závodník nucen
vystoupat na ideálním postupu. PĜevýšení je údaj informativního, nikoliv exaktního
charakteru.
Kategorie je podmnožina množiny závodníkĤ omezená zpravidla podle pohlaví a vČku.
Úþastníci sportovní akce jsou závodníci, poĜadatelé, trenéĜi, doprovod závodníkĤ,
diváci, novináĜi a další fyzické a právnické osoby, které byly poĜadatelem na sportovní
akci pozvány þi se souhlasem poĜadatele poskytují nebo zajišĢují služby úþastníkĤm
sportovní akce.
PoĜádající orgán sportovní akce je zpravidla vypisovatel nejvyšší soutČže, do které je
zaĜazena vČtšinová þást závodĤ kategorií.
PoĜádající subjekt sportovní akce je zpravidla sdružení (právní subjekt, spolek), který
technicky a organizaþnČ zajišĢuje uspoĜádání sportovní akce.
PoĜadatel sportovní akce je každá osoba, která se podílí na pĜípravČ a/nebo prĤbČhu
sportovní akce.
ěeditel sportovní akce je osoba, která Ĝídí poĜadatelský tým a je odpovČdná za
dodržování obecnČ závazných právních pĜedpisĤ pĜi pĜípravách, v prĤbČhu a pĜi
likvidaci sportovní akce.
Hlavní rozhodþí sportovní akce je poĜadatel odpovČdný za dodržování tČchto Pravidel.
PĜi pĜípravČ a v prĤbČhu sportovní akce je odpovČdný zvláštČ za záležitosti dle þl. 5.4
IOF Adviser sportovní akce je poĜadatel odpovČdný za dodržování Pravidel IOF pro
závody, zaĜazené v rámci sportovní akce do soutČží IOF (WRE). Pro závody
pĜíslušných kategorií pĜebírá odpovČdnost hlavního rozhodþího. IOF Adviser a hlavní
rozhodþí mohou být tatáž osoba.
Stavitel tratí je poĜadatel, který definuje jednotlivé tratČ.
Mapový klíþ je norma, podle které jsou vytvoĜeny mapy. PĜehled pĜedepsaných
mapových klíþĤ je uveden ve SmČrnici pro tvorbu a evidenci map ýSOS.
Informaþní systém ORIS je webová aplikace, dostupná na adrese
https://oris.orientacnisporty.cz,
která slouží mj. pro registraci závodníkĤ, pĜihlašování k závodĤm, zveĜejĖování
pĜíslušných dokumentĤ k závodĤm vþetnČ jejich výsledkĤ. Použití tohoto informaþního
systému mĤže být pro závodníky nebo poĜadatele povinné.
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Všichni úþastníci sportovní akce se musí chovat poctivČ a þestnČ. Musí se respektovat
navzájem, a také respektovat osoby, které jsou konáním sportovní akce dotþeny. Žádný
úþastník sportovní akce se nesmí snažit ovlivĖovat výsledky závodĤ. Snaha o získání
nespravedlivých výhod je zakázána, vþetnČ neþestného používání technických
prostĜedkĤ.
Doping je zakázán. Seznam zakázaných látek a pravidla týkající se dopingu jsou
obsaženy v platné SmČrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ýR, kterou
vydává Antidopingový výbor ýR.

3. Fair play

2.18

2.16
2.17

2.15

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

2.8
2.9

2.7

2.6
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26.1 Pro pĜípad odvolání proti rozhodnutí jury je poĜádajícím orgánem jmenována odvolací
komise. Pokud se protest týká závodu konkrétní kategorie, je odvolací komise
jmenována v souladu se soutČžním Ĝádem pĜíslušejícím nejvyšší soutČži, do které je
závod zaĜazen. V ostatních pĜípadech vykonává funkci odvolací komise vedení
organizaþní složky sekce OB, jíž je poĜádající subjekt þlenem.

26. Odvolání

25.1 Protest proti porušení þi nedodržení Pravidel v prĤbČhu sportovní akce závodníkem
nebo poĜadateli nebo proti rozhodnutí hlavního rozhodþího, mĤže podat každý úþastník
sportovní akce hlavnímu rozhodþímu, který ho pĜedá k projednání jury. Protest proti
porušení þi nedodržení Pravidel bČhem sportovní akce nebo proti rozhodnutí hlavního
rozhodþího se podává písemnČ, a to nejpozdČji do 30 minut po plánovaném þasu
uzavĜení cíle.
25.2 Protest proti oficiálním výsledkĤm mĤže podat jakákoliv osoba zainteresovaná na
výsledcích sportovní akce hlavnímu rozhodþímu, který ho pĜedá k projednání jury.
Protest proti oficiálním výsledkĤm se podává písemnČ do 14 dnĤ od zveĜejnČní
oficiálních výsledkĤ sportovní akce.
25.3 Protest je nutno doložit vkladem. Výše vkladu musí být zveĜejnČna v rozpise.
25.4 Není-li protest uznán, propadá vklad ve prospČch poĜádajícího subjektu. Je-li uznán jako
oprávnČný, vklad se vrací a jury uloží hlavnímu rozhodþímu realizaci jejího rozhodnutí.
25.5 Všechny podané protesty a výsledek jejich projednání musí být zaneseny v oficiální
výsledkové listinČ.

25. Protesty

24.1 Porušení Pravidel závodníkem musí být posouzeno hlavním rozhodþím, který má právo
závodníka diskvalifikovat. Závodník se proti diskvalifikaci mĤže odvolat podáním
protestu.
24.2 PĜi zvlášĢ závažných událostech ovlivĖujících regulérnost závodu mohou být hlavním
rozhodþím zrušeny výsledky sportovní akce nebo závodu konkrétní kategorie, a to bez
ohledu na to, zda byl podán protest. Proti rozhodnutí hlavního rozhodþího o zrušení
výsledkĤ lze podat protest.
24.3 V pĜípadČ, že dojde z dĤvodĤ jednoznaþného a podstatného nedodržení Pravidel ze
strany poĜadatelĤ ke zrušení výsledkĤ závodu nebo sportovní akce, je poĜádající subjekt
povinen vrátit minimálnČ 50% vkladu všem závodníkĤm, kteĜí se pro daný závod
prezentovali.
24.4 Úþastník sportovní akce, který porušil Pravidla obzvláštČ závažným zpĤsobem, mĤže
být disciplinárnČ stíhán. PodnČty na disciplinární stíhání musí být pĜedány disciplinární
komisi do 14 dnĤ ode dne, kdy k disciplinárnímu pĜestupku došlo.

24. Porušení Pravidel

23.8 Pro Ĝešení pĜípadných protestĤ proti oficiálním výsledkĤm je poĜádající subjekt povinen
archivovat po dobu 1 roku od vydání oficiální výsledkové listiny, startovní listinu ze
startu a všechny záznamy o prĤchodu kontrolami a cílem.
23.9 Proti rozhodnutí jury lze podat odvolání dle pĜíslušné kapitoly tČchto Pravidel.
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23.1 K Ĝešení protestĤ a dalších otázek daných Pravidly musí poĜádající subjekt sestavit
tĜíþlennou jury z osob pĜítomných na závodČ a registrovaných v sekci OB ýSOS.
PoĜádající orgán mĤže jmenovat osoby pĜednostnČ urþené pro výkon funkce þlena jury.
Žádný z þlenĤ jury nesmí být zúþastnČn v poĜádání závodu. Hlavní rozhodþí a
protestující mohou sledovat jednání jury, ale nemají hlasovací právo. Vstupovat do
jednání mohou pouze na výzvu nebo se souhlasem jury.
23.2 PoĜádající subjekt má povinnost osobu navrženou za þlena jury o této skuteþnosti vþas
informovat a složení jury zveĜejnit v centru sportovní akce nejpozdČji v dobČ
plánovaného ukonþení prezentace. Navržená osoba má právo svou úþast v jury
odmítnout. Podá-li þlen jury protest, musí být nahrazen osobou, která není nikterak
zainteresována na podaných protestech. ýlen jury též mĤže odstoupit z jury v prĤbČhu
konání sportovní akce, pokud je zĜejmé, že nemĤže objektivnČ posoudit nČkterý
z projednávaných podnČtĤ. V tomto pĜípadČ musí poĜádající subjekt zajistit náhradu.
23.3 Povinností jury je Ĝešit všechny podané protesty, všechny podnČty, s nimiž se na jury
obrátili poĜadatelé (napĜ. sporné oznaþení prĤchodu kontrolou v závodním prĤkazu) a
podnČty pĜedložené nČkterým z þlenĤ jury pĜi jejím zasedání.
23.4 ýlenové jury rozhodují dle svého nejlepšího svČdomí a Ĝídí se pĜitom tČmito Pravidly a
smyslem pro spravedlnost. Za svá rozhodnutí, týkající se projednávaných podnČtĤ,
nemohou být þlenové jury stíháni disciplinárnČ, ani jiným zpĤsobem.
23.5 Protesty proti porušení þi nedodržení Pravidel bČhem sportovní akce závodníkem nebo
poĜadateli nebo proti rozhodnutí hlavního rozhodþího Ĝeší jury v den závodu, nejdéle
60 minut po plánovaném uzavĜení cíle. Protesty proti oficiálním výsledkĤm Ĝeší jury do
14 dnĤ ode dne podání protestu. NemĤže-li se nČkterý z þlenĤ jury projednávání
úþastnit, poĜádající subjekt musí zajistit náhradu.
23.6 Všichni úþastníci sportovní akce jsou povinni s jury spolupracovat k objasnČní
podaných podnČtĤ.
23.7 Jury má právo použít i nestandardní Ĝešení (napĜ. posun ve výsledkové listinČ, ...)

23. Jury

22.6 Oficiální výsledky sportovní akce musí být do 24 hodin od uzavĜení cíle uveĜejnČny
v informaþním systému ORIS, pĜípadnČ také na www stránkách závodu. Výsledky
sportovní akce musí být dostupné nejménČ po dobu 12 mČsícĤ od data konání sportovní
akce.
22.7 Ve výsledcích závodĤ jednotlivcĤ se uvádí u každého závodníka jeho poĜadí v rámci
kategorie (podkategorie), jeho pĜíjmení a jméno, registraþní þíslo sekce OB (u cizincĤ þi
jiných závodníkĤ, neregistrovaných v sekci OB, pak roþník narození a národnost,
napĜíklad 62NOR01), licence a výsledný þas.
22.8 Ve výsledcích závodĤ štafet se kromČ jména oddílu þi klubu a celkového þasu štafety
uvádČjí jména závodníkĤ na jednotlivých úsecích štafety, jejich registraþní þísla, þasy
jejich pĜedávky (resp. þasy oznaþení cílové kontroly dobČhnuvším závodníkem) a
pĜípadnČ též þasy dosažené na jednotlivých úsecích štafety.
22.9 V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje o závodech a
jejich prĤbČhu. Za zásadní údaje jsou mj. vždy považovány podané protesty a zpĤsob
jejich Ĝešení. PoĜádající orgán mĤže po poĜádajícím subjektu vyžadovat zpracování
"Protokolu o závodČ" v pĜedepsané formČ.

Pravidla orientaþního bČhu

4.1

platná od 1.2.2019

PoĜádající orgán nebo subjekt mĤže uveĜejnit místo konání sportovní akce pĜed
vydáním rozpisu sportovní akce. V takovém pĜípadČ jsou po uveĜejnČní místa konání
veškeré pokusy o fyzické prozkoumání terénu a trénink v prostoru sportovní akce
zakázány, pakliže není poĜádajícím subjektem v rozpise sportovní akce výslovnČ
uvedeno jinak. Není-li místo konání zveĜejnČno pĜed vydáním rozpisu sportovní akce,
musí všichni poĜadatelé zachovávat místo sportovní akce a terén v pĜísné tajnosti.
ZávodĤ se nemĤže zúþastnit závodník, který je s terénem seznámen tak dobĜe, že by
mČl podstatnou výhodu proti ostatním závodníkĤm. V pĜípadČ pochyb závisí toto
rozhodnutí na hlavním rozhodþím. Práce na vyhotovení mapy se považují za podstatnou
výhodu po dobu jednoho roku od prvního použití mapy na závodČ.
Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc zranČným úþastníkĤm závodĤ.
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Závody v orientaþním bČhu se dČlí podle následujících hledisek:
• Podle denní doby konání závodu:
o denní závod musí probíhat za denního svČtla; první závodník mĤže startovat
nejdĜíve 1 hodinu po východu slunce; poslední závodník tak, aby od jeho startu
vypršel stanovený þasový limit nepozdČji 1 hodinu pĜed západem slunce;
o noþní závod musí probíhat za tmy; první závodník mĤže startovat nejdĜíve
1 hodinu po západu slunce; poslední závodník tak, aby od jeho startu vypršel
stanovený þasový limit dĜíve než 1 hodinu pĜed východem slunce;
o kombinovaný závod, který svým prĤbČhem pĜechází z denního do noþního þi
naopak.
• Podle poþtu soutČžících:
o závod jednotlivcĤ – soutČží závodníci nezávisle na sobČ;
o závod štafet – soutČží týmy dvou nebo více závodníkĤ, kteĜí absolvují
samostatnČ jednotlivé úseky bezprostĜednČ za sebou v pĜedepsaném poĜadí.
• Podle þasového poĜadu
o závod jednorázový, kdy výkon závodníka probíhá v jednom souvislém þasovém
intervalu;
o závod etapový, skládající se z nČkolika etap následujících po sobČ v kratším
þasovém období, které tvoĜí jeden závod s jedinými celkovými výsledky;
obvykle jsou jednotlivé etapy uspoĜádány ve dnech následujících bezprostĜednČ
po sobČ, s pĜípadnou jednodenní pĜestávkou.
• Podle délky trati
o závod na klasické trati (ekvivalent anglického termínu "long distance");
o závod na krátké trati (ekvivalent anglického termínu "middle distance");
o závod ve sprintu (ekvivalent anglického termínu "sprint");
o závod na dlouhé trati (ekvivalent anglického termínu "ultra long distance");
o závod jiné délky (zkrácená traĢ a další).
• Podle poĜadí kontrol
o závod s pevným poĜadím kontrol (závodník musí kontroly absolvovat
v poĜadí, které je pĜedepsáno poĜádajícím subjektem);
o závod s volným poĜadím kontrol (závodník si volí poĜadí prĤchodu kontrolami
sám);
o kombinovaný závod (do závodu s pevným poĜadím kontrol jsou vloženy úseky
s volným poĜadím kontrol).

4. Typy závodĤ

3.5

3.4

3.3

Pravidla orientaþního bČhu
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PoĜádající subjekt jmenuje kompetentního Ĝeditele sportovní akce.
PoĜádající subjekt navrhuje poĜádajícímu orgánu osobu hlavního rozhodþího. Na
základČ návrhu poĜádající orgán osobu hlavního rozhodþího schválí, vyžádá si nový
návrh, nebo v odĤvodnČných pĜípadech hlavního rozhodþího jmenuje sám.
Hlavní rozhodþí musí být na sportovní akci osobnČ pĜítomen. Pokud se nejpozdČji
v þase zahájení prezentace na sportovní akci nedostaví, urþí Ĝeditel sportovní akce jeho
zástupce.
Hlavní rozhodþí je odpovČdný poĜádajícímu orgánu za dodržování Pravidel a zodpovídá
za:
• Urþení prostoru sportovní akce;
• Kontrolu kvality mapy a soulad mapy s pĜíslušným mapovým klíþem;
• Kontrolu tisku mapy a tratí a pĜesnost zákresu tratí;
• Kvalitu stavby tratí (stupeĖ obtížnosti, umístČní kontrol, délka tratí, role náhody,
pĜesnost mapy) a vhodnost výbČru místa startu a cíle;
• Kontrolu zpĤsobu rozdČlení tratí pĜi štafetových závodech;
• Losování a pĜípravu startovních listin;
• Celkovou kontrolu organizace závodĤ;
• Kontrolu spolehlivosti a pĜesnosti þasomíry;
• Soulad závodních prĤkazĤ a razícího zaĜízení k jejich oznaþování;
• Jmenování poĜadatelĤ na startu, v cíli, na kontrolách a dalších úsecích prĤbČhu
závodĤ;
• Dodržení þasového harmonogramu závodĤ;
• Spravedlivou kontrolu oznaþení prĤchodu kontrolami;
• Správné Ĝešení všech pĜípadĤ porušení tČchto Pravidel.
Stavitel tratí je odpovČdný hlavnímu rozhodþímu za kvalitu stavby tratí (stupeĖ
obtížnosti, umístČní kontrol, délka tratí, role náhody, pĜesnost mapy) a vhodnost výbČru
místa startu a cíle.
V pĜípadČ porušení povinností a/nebo odpovČdností mohou být vĤþi hlavnímu
rozhodþímu i staviteli tratí poĜádajícím orgánem uplatnČny sankce, napĜíklad snížení þi
odebrání kvalifikaþní tĜídy rozhodþího.
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PĜi pĜípravČ sportovní akce je poĜádající subjekt povinen dodržovat všechny obecnČ
závazné právní pĜedpisy a právní závazky, k nimž se smluvnČ zavázal ýeský svaz
orientaþních sportĤ, vztahující se zejména ke vstupu na pozemky tĜetích stran a
k ochranČ životního prostĜedí.

6. Prostor sportovní akce

5.6

5.5

5.4

5.3

5.1
5.2

5. Organizace sportovní akce a odpovČdnosti
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22.1 PoĜadí ve výsledkové listinČ se stanoví na základČ výsledných þasĤ.
22.2 Dva þi více závodníkĤ se shodným výsledným þasem jsou ve výsledkové listinČ uvedeni
se stejným umístČním (následující umístČní, která by jim pĜipadla, se vynechají).
22.3 V závodČ štafet je výsledné umístČní urþeno poĜadím dobČhu závodníkĤ na posledním
úseku do cíle.
22.4 V závodech s hromadným þi handicapovým startem urþují poĜadí cíloví rozhodþí.
V tomto pĜípadČ mohou dva závodníci získat shodné umístČní jen jejich rozhodnutím.
22.5 UmístČní ve výsledkové listinČ se nepĜidČluje závodníkovi, který je diskvalifikován,
vzdal závod nebo jeho výsledný þas je vČtší než stanovený limit.

22. Výsledky

21.2 Cílový dobČh je vyznaþen páskou, fáborky nebo plĤtky. Posledních 20m cílového
dobČhu vede pĜímým smČrem.
21.3 Závod pro závodníka konþí probČhnutím cílové þáry nebo oznaþením elektronického
závodního prĤkazu v cílovém oznaþovacím zaĜízení. Závodník se nesmí do závodního
prostoru vracet pĜed uzavĜením cíle, jinak se vystavuje riziku diskvalifikace.
21.4 Pokud poĜádající subjekt požaduje oznaþení závodního prĤkazu v cíli, je povinností
závodníka toto uþinit dle pokynĤ poĜadatelĤ. Cílové oznaþovací zaĜízení musí být
umístČno na cílové þáĜe nebo v její bezprostĜední blízkosti.
21.5 Po probČhnutí cílem odevzdá závodník ke kontrole svĤj prĤkaz, pĜípadnČ i mapu,
požadují-li tak poĜadatelé. Povinnost odevzdání závodního prĤkazu ke kontrole se týká i
závodníkĤ, kteĜí svĤj závod ukonþili pĜedþasnČ.
21.6 V prostoru cíle musí být zabezpeþena první pomoc.
21.7 PĜi závodech štafet se pĜedávka mezi jednotlivými úseky štafety provádí dotykem nebo
pĜedáním mapy mezi pĜíslušnými závodníky ve vymezeném prostoru pĜedávky. ýást
prostoru pĜedávky pro pĜedávajícího závodníka se považuje za cílový prostor, þást
prostoru pĜedávky pro pĜebírajícího závodníka se považuje za startovní prostor.
Závodníci þekající na pĜedávku jsou povinni sledovat dobČh, neohlášení dobíhajícího
závodníka nelze považovat za porušení Pravidel ze strany poĜadatelĤ.
21.8 Cílový þas se mČĜí v cíli, buć v okamžiku, kdy závodníkova hruć protne cílovou þáru,
nebo v okamžiku, kdy závodník oznaþí svĤj závodní prĤkaz v cílové oznaþovací
jednotce. MČĜení cílového þasu musí být pro všechny závodníky v jednom závodČ
stejné.
21.9 Cílový þas se zaokrouhluje na nejbližší nižší celou sekundu. Pokud mají poĜadatelé
odpovídající technické vybavení na startu i v cíli, mĤže se pĜi závodech ve sprintu mČĜit
þas na desetiny sekundy. Tato skuteþnost však musí být uvedena v pokynech závodĤ.
21.10 K mČĜení þasu na startu a v cíli musí poĜádající subjekt zajistit rovnomČrnČ jdoucí
hodiny s maximální odchylkou mezi nimi ±1s v prĤbČhu 5 hodin.
21.11 Výsledný þas se vypoþítává jako rozdíl cílového a startovního þasu. Udává se
v minutách a sekundách, popĜ. v desetinách sekundy.
21.12 Výsledné þasy závodníkĤ se zveĜejĖují v pĜedbČžných výsledcích. PĜedbČžné výsledky
se zveĜejĖují bČhem závodu; kompletní pĜedbČžné výsledky, vþetnČ pĜípadných
diskvalifikací, se zveĜejĖují do 30 minut po plánovaném uzavĜení cíle.

Pravidla orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019
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21.1 Cílová þára je kolmá na smČr dobČhu. Cíl se znaþí zĜetelným nápisem CÍL umístČným
nad cílovou þarou nebo dvČma zĜetelnými nápisy CÍL (výjimeþnČ pouze dvČma
lampiony) umístČnými na koncích cílové þáry.

21. Cíl, zpĤsob mČĜení þasu

20.1 Na trati závodu se závodníci musí chovat co nejtišeji, nesmí vstupovat do zakázaných
prostorĤ a svým chováním v prĤbČhu závodu nesmí porušit obecnČ závazná pravidla ve
vztahu k vlastníkĤm nemovitostí, ochranČ životního prostĜedí apod.
20.2 Povinné úseky tratČ musí závodníci probČhnout v celé jejich délce. Povinné úseky se
znaþí zpravidla oranžovobílými fáborky.
20.3 Závodník, který pĜedþasnČ ukonþí závod, musí tuto skuteþnost neprodlenČ oznámit
poĜadateli v cíli, popĜ. na startu, a tam také odevzdat mapu.
20.4 V kategoriích, ve kterých je pĜedpokládaný þas vítČze 50 minut a více, musí mít
závodníci možnost obþerstvení pĜibližnČ každých 30 minut. Za nároþných podmínek
(napĜ. velmi teplé poþasí) je obþerstvení poskytováno i dalším kategoriím. Mezi
nabízenými tekutinami musí být pitná voda.
20.5 PoĜadatelé jsou povinni vyznaþit nebezpeþné oblasti, kde by mohlo dojít ke zranČním
závodníkĤ. Znaþení nebezpeþných oblastí musí být zĜetelnČ viditelné a nesmí by být
zamČnitelné s jiným znaþením.
20.6 Závodník nesmí být bČhem závodu doprovázen jinou osobou (pokud není rozpisem pro
danou kategorii stanoveno jinak).
20.7 Závodníci nesmí do prostoru závodu vstupovat se zvíĜaty, a to ani pokud jsou tato na
vodítku nebo vybavena náhubkem.

20. Mezi startem a cílem

19.6 Mapy k odbČru jsou Ĝazeny tak, aby pomalejší závodníci pĜi odbČru své mapy
nepĜekáželi rychlejším závodníkĤm a nedocházelo tak ke srážkám nebo zranČní.
19.7 Dostaví-li se závodník do startovního prostoru vlastní vinou se zpoždČním, poĜadatelé
mu umožní start co možná nejdĜíve po jeho pĜíchodu, pĜiþemž pro výpoþet výsledného
þasu se použije startovní þas podle startovní listiny (nebo, pĜi pĜedávce štafet, dle
okamžiku dobČhnutí jeho pĜedchozího úseku štafety).
19.8 Dostaví-li se závodník do startovního prostoru se zpoždČním vinou poĜadatelĤ, je mu
pĜidČlen nový startovní þas.
19.9 Je-li vzdálenost z centra závodĤ na start delší než 2 km, musí být na startu nebo v jeho
blízkosti možnost obþerstvení. Mezi nabízenými tekutinami musí být pitná voda.
19.10 PoĜádající subjekt mĤže definovat jednu nebo více karantén, aby zajistil v zájmu
sportovní þestnosti omezení pĜístupu k informacím závodníkĤm, kteĜí ještČ
neodstartovali. Pro každou karanténu musí být urþeno, v jakém þase jsou do ní povinni
závodníci a trenéĜi nejpozdČji vstoupit (uzávČrka karantény). Karanténa musí být
vybavena odpovídajícím zpĤsobem (toalety, obþerstrení, pĜístĜešek) s ohledem na poþet
úþastníkĤ sportovní akce, kteĜí se do karantény povinnČ dostaví. Po uzávČrce karantény
(pozdní pĜíchod) mĤže dojít k zamezení vstupu do karantény, neumožnČní startu
opoždČných závodníkĤ, pĜípadnČ diskvalifikaci. V karanténČ je zakázáno používání
mobilních telefonĤ a dalších telekomunikaþních prostĜedkĤ, stejnČ jako neþestné
získávání jakýchkoliv dalších informací o probíhajícím závodČ.

Pravidla orientaþního bČhu

7.3

7.2

7.1

platná od 1.2.2019

Z hlediska pĜístupu úþastníkĤ sportovní akce se prostor sportovní akce þlení na:
• Prostor závodu, ve kterém jsou postaveny závodní tratČ. Do prostoru závodu je
zakázán vstup všem úþastníkĤm sportovní akce, mohou do nČj vstupovat pouze
poĜadatelé urþení hlavním rozhodþím, závodníci pak pouze v þasovém úseku mezi
okamžikem svého startu a prĤchodem cílem. PĜípadné výjimky povoluje hlavní
rozhodþí sportovní akce.
• Zakázané prostory, do kterých je zakázán vstup všem úþastníkĤm sportovní akce.
• VolnČ pĜístupný prostor, do kterého mohou úþastníci sportovní akce vstupovat bez
omezení.
Hranice prostoru závodu musí být jednoznaþnČ definovány v pokynech nebo oznaþeny
v terénu.
Zakázanými prostory jsou všechny prostory, kam je vstup zakázán obecnČ závaznými
právními pĜedpisy (pokud není poĜádajícímu subjektu udČlena výjimka) nebo které jsou
definovány v pokynech, zakresleny v závodní mapČ nebo oznaþeny v terénu. Hranice
zakázaných prostorĤ v prostoru závodu musí být pro závodníka zĜejmé ze závodní mapy
a bez problémĤ jednoznaþnČ rozpoznatelné v terénu.
Zákazy vstupu do prostoru závodu a do zakázaných prostorĤ stanovených poĜádajícím
subjektem vstupují v platnost okamžikem zveĜejnČní prostoru sportovní akce v rozpise
soutČže, sportovní akce nebo v pokynech sportovní akce a jsou ukonþeny þasem
uzavĜení cíle, pokud poĜádající subjekt nestanoví jinak.
NČkteré þásti tratČ mohou být umístČny ve volnČ pĜístupném prostoru nebo mohou být
z tohoto prostoru viditelné (divácké kontroly, divácké úseky). Informace o umístČní
diváckých kontrol a diváckých úsekĤ musí být uvedena v pokynech sportovní akce.
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U kategorií s þíslem menším než 21 znamená þíslo nejvyšší povolený vČk závodníka,
u kategorií s þíslem vyšším než 21 znamená þíslo nejnižší povolený vČk závodníka.
U kategorií D21 a H21 není vČk závodníkĤ omezen.
U závodĤ jednotlivcĤ se pro kategorie používají pouze tato oznaþení, ale všechny
kategorie nemusí v rámci každé sportovní akce být vypsány. Oznaþení náborových
kategorií a kategorií pro zaþáteþníky není pĜedepsáno.

muži

ženy

Závodníci jsou na sportovní akci zpravidla rozdČleni do kategorií podle svého pohlaví a
vČku. VČkem se pro úþely zaĜazení do kategorie rozumí poþet celých let vČku, kterého
závodník dosáhne v prĤbČhu kalendáĜního roku, ve kterém se koná pĜíslušná sportovní
akce. Mužské kategorie se oznaþují písmenem "H”, ženské kategorie písmenem "D”,
následným þíslem je pak urþeno vČkové omezení v kategorii (viz. tabulka). PĜehled
vypsaných kategorií musí být uveden v rozpise sportovní akce. Ženy smČjí startovat
v mužských kategoriích.

7. Kategorie

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

Pravidla orientaþního bČhu

8.2

8.1

platná od 1.2.2019

V závodech štafet mohou být použity stejné kategorie jako pro závod jednotlivcĤ
(vČkové omezení pak platí pro každého þlena štafety) nebo rĤzné kombinované
kategorie (dle vČku rĤznČ pro každého þlena týmu, dle souþtu vČkĤ, dle pohlaví), jejichž
definice musí být uvedena v rozpise soutČže nebo sportovní akce.
Každá kategorie mĤže být rozdČlena do podkategorií:
• Podle obtížnosti tratí lze libovolnou kategorii rozdČlit na podkategorie A, B, C, D,
E atd., zpravidla v souladu s tím, pro které výkonnostní skupiny závodníkĤ podle
klasifikaþního Ĝádu jsou urþeny (napĜ. D18A, D18B).
• Jsou-li v rámci sportovní akce pro tutéž kategorii vypsány tratČ rĤzné délky, oznaþí
se podkategorie pro delší traĢ písmenem L a pro kratší traĢ písmenem K (napĜ.
D18AL, D18AK).
• V pĜípadČ, že by kategorie mČla mít pĜíliš mnoho úþastníkĤ, je možno ji rozdČlit do
nČkolika paralelních podkategorií stejné úrovnČ, které se oznaþí þíslicemi –1, –2,
atd. (napĜ. D18AL–1, D18AL–2).
Závodník mĤže v rámci jedné sportovní akce startovat pouze v jednom závodČ (v jedné
kategorii, resp. podkategorii).
Ženy mohou být se souhlasem hlavního rozhodþího závodĤ hodnoceny v mužských
kategoriích. V takovém pĜípadČ jsou pro výklad tČchto Pravidel považovány za
závodníky mužského pohlaví. SoutČžní náležitosti (licence apod.) jsou v tČchto
pĜípadech odvozeny z pĜípadných pĜedešlých startĤ v mužských kategoriích.
Úþast ve vypsaných kategoriích mĤže být výkonnostnČ þi jinak omezena. Kritéria
omezení úþasti ve vypsaných kategoriích musí být uvedena v rozpise sportovní akce.
Kategorie, zaĜazené do soutČží IOF (WRE), se oznaþují písmenem "M” v pĜípadČ
kategorií mužských a písmenem "W” v pĜípadČ kategorií ženských (napĜ. M21, W21).
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Rozpis sportovní akce v orientaþním bČhu (dále také jen "rozpis”) vydává poĜádající
subjekt. Rozpis musí být zveĜejnČn alespoĖ 14 dnĤ pĜed nejdĜívČjším termínem
uzávČrky pĜihlášek, a to formou odpovídající charakteru závodĤ. PĜednostním
zpĤsobem pro zveĜejnČní rozpisu je využití informaþního systému ORIS. Pro závody,
zaĜazené do soutČží IOF (WRE), musí být rozpis (Bulletin 1) zveĜejnČn nejpozdČji
4 mČsíce
pĜed
termínem
konání
sportovní
akce
na
webu
IOF
(https://eventor.orienteering.org/Events).
Rozpis musí obsahovat alespoĖ následující informace:
• Datum a místo konání sportovní akce;
• PoĜádající orgán, poĜádající subjekt;
• Typ závodĤ jednotlivých kategorií a jejich zaĜazení do soutČží;
• Závodní kategorie, resp. kategorie pĜípustné pro jednotlivé úseky štafet;
• PĜípadná omezení úþasti v kategoriích (podkategoriích);
• PĜedpokládané þasy vítČzĤ v jednotlivých kategoriích (podkategoriích) a
v jednotlivých úsecích štafet (napĜíklad odkazem na pĜíslušná ustanovení
SoutČžního Ĝádu);
• Jména Ĝeditele sportovní akce, hlavního rozhodþího a stavitele (stavitelĤ) tratí;
• Kontakt, na kterém lze získat další informace o sportovní akci;

8. Rozpis

7.9

7.8

7.7

7.6

7.5

7.4

Pravidla orientaþního bČhu
platná od 1.2.2019
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19.1 PĜed odstartováním musí závodník projít startovním prostorem. Vstup do startovního
prostoru musí být vybaven zaĜízením ukazujícím startovní þas závodníkĤ, kteĜí mají do
startovního prostoru vstoupit (neplatí pĜi závodech štafet), pĜípadnČ mohou být
závodníci vyvoláváni. Ve startovním prostoru je závodník povinen provést
pĜedstartovní procedury pĜedepsané poĜadateli v pokynech a dodržovat veškeré další
pokyny poĜadatelĤ. ZaĜízení ukazující startovní þas musí ukazovat þas od zaþátku startu
(00), ale je povoleno rovnČž zobrazit i aktuální denní þas.
19.2 Startovní þára je kolmá na smČr odbČhu. Start se znaþí zĜetelným nápisem START
umístČným nad startovní þarou nebo dvČma zĜetelnými nápisy START (výjimeþnČ
pouze dvČma lampiony) umístČnými na koncích startovní þáry.
19.3 Závodník startuje v þase urþeném poĜadateli na pokyn startéra nebo na signál
startovacího zaĜízení. PĜi pĜedávce štafet startuje závodník v momentČ pĜedávky od
svého pĜedchozího úseku štafety. Závodník, který vystartuje pĜedþasnČ, mĤže být
diskvalifikován. To platí i v pĜípadČ štafet.
19.4 Není-li zaþátek orientace shodný se startem, je v terénu oznaþen lampionem. Cesta mezi
startem a zaþátkem orientace se v terénu i v mapČ vyznaþí jako povinný úsek trati.
19.5 Závodník si odebírá mapu sám a je odpovČdný za odbČr správné mapy s odpovídajícím
oznaþením jeho kategorie (startovního þísla). OdbČr map se provádí na místČ urþeném
poĜádajícím subjektem. PĜi závodech štafet je možné, aby mapu pro závodníka odebral
a v momentČ pĜedávky mu pĜedal závodník pĜedchozího úseku jeho štafety.

19. Start

18.3 PoĜádající subjekt má právo pĜidČlit závodníkĤm startovní þísla. V tomto pĜípadČ je
povinností závodníkĤ se startovním þíslem absolvovat závod – tzn., že závodník bez
startovního þísla nemusí být pĜipuštČn ke startu. Startovní þísla musí být zĜetelnČ
viditelná a nesmČjí se pĜekládat þi jinak upravovat. Startovní þíslo musí být neseno na
hrudi, pĜi použití dvou kusĤ startovního þísla pak na hrudi a na zádech.
18.4 PoĜádající subjekt mĤže vyžadovat, aby vybraní závodníci nesli v prĤbČhu závodu
poĜádajícím subjektem zapĤjþenou vestu a/nebo GPS zaĜízení pro sledování polohy.
Závodníci, kteĜí tomuto požadavku nevyhoví, mohou být diskvalifikováni.
18.5 Technickými pomĤckami, které smí závodník bČhem závodu používat, jsou:
• Mapa se zákresem trati pro závod, poskytnutá poĜadatelem, a odebraná závodníkem
na poþátku závodu. V každé kategorii musí mít všichni závodníci (pĜípadnČ celá
štafeta) v závodČ k dispozici shodnou mapu se shodným celkovým zákresem tratČ;
• Závodní prĤkaz, který je zaregistrován poĜadateli. Závodní prĤkaz slouží
k identifikaci závodníka a k záznamu o jeho prĤchodu startem, kontrolami a
pĜípadnČ i cílem;
• Popisy kontrol, které závodník obdržel od poĜadatele, nebo ve vlastní úpravČ;
• Buzola, hodinky, svítilna, sporttester, lupa, brýle aj. osobní zdravotní pomĤcky;
• GPS zaĜízení pro sledování polohy, které neumožĖuje zobrazení mapy a není
používáno k aktivní navigaci.
18.6 Pro aktivní navigaci je zakázáno používat jakékoliv jiné technické prostĜedky, napĜíklad
mobilní telefon, brýle umožĖující promítat do zorného pole závodníka mapu, apod.
18.7 Jakékoliv další technické pomĤcky smČjí být neseny a používány, pouze je-li to
výslovnČ uvedeno v pokynech sportovní akce.

Pravidla orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019
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18.1 PoĜádající subjekt mĤže pĜedepsat omezení bČžeckého obleþení a obutí. Toto omezení
musí uvést v rozpise.
18.2 Pokud poĜádající subjekt z relevantních dĤvodĤ potĜebuje pĜedepsat další vybavení
závodníka, napĜíklad typ pĜedepsaného závodního prĤkazu, musí závodníkĤm, kteĜí by
takovým omezením byli postiženi, nabídnout preferovanou alternativu zdarma na své
vlastní náklady.

18. Vybavení závodníka

17.1 Pro oznaþení prĤchodu kontrolami, resp. startem a cílem lze použít mechanický nebo
elektronický zpĤsob oznaþování závodního prĤkazu.
17.2 Závodník je zodpovČdný za správné oznaþení svého závodního prĤkazu na všech
kontrolách.
17.3 Závodní prĤkaz musí obsahovat jednoznaþný záznam o prĤchodu všemi kontrolami.
17.4 Závodník, kterému v závodním prĤkazu chybí záznam o prĤchodu nČkterou z kontrol,
musí být diskvalifikován, pokud se s jistotou neprokáže, že chybČjící záznam není
zavinČn chybou závodníka. V tČchto výjimeþných pĜípadech lze použít pro ovČĜení
prĤchodu závodníka danou kontrolou dalších možností, napĜíklad svČdectví rozhodþího,
kamerový záznam, nebo vyþtení obsahu pamČti elektronického oznaþovacího zaĜízení.
17.5 PrĤchod kontrolou si závodník znaþí do závodního prĤkazu sám. PoĜádající subjekt smí
na kontrolu umístit rozhodþího, který je oprávnČn provádČt kontrolu závodních prĤkazĤ,
nesmí však závodníka zdržovat ani rozptylovat.
17.6 Závodníci, kteĜí ztratí svĤj závodní prĤkaz, vynechají kontrolu nebo kontrolami projdou
v nesprávném poĜadí, jsou diskvalifikováni.
17.7 PĜesné podmínky použití mechanického i elektronického zpĤsobu oznaþování
závodních prĤkazĤ jsou stanoveny ve smČrnici pro OvČĜené systémy oznaþování
závodních prĤkazĤ.

17. Oznaþování závodních prĤkazĤ

16.4 Oznaþovací zaĜízení musí být v bezprostĜední blízkosti lampionu.
16.5 Každá kontrola musí být oznaþena kódovým þíslem, které je pĜipevnČno a napsáno tak,
aby ho pĜi oznaþování závodního prĤkazu mohl závodník snadno pĜeþíst. ýísla menší
než 31, vČtší než 599 a þísla, která lze zamČnit pĜi otoþení (napĜ. 66, 68, 86, 89, 98, 99,
161, 191 ap.), se nepoužívají.
16.6 Oznaþení a vybavení kontroly musí být umístČno co nejblíže k místu kontroly, které je
oznaþeno v mapČ a popsáno odpovídajícím Ĝádkem popisu kontrol. Lampion musí být
viditelný, pokud závodník vidí pozici odpovídající popisu kontroly.
16.7 Mezi jednotlivými kontrolami musí být vzdálenost vČtší než 30 metrĤ (pĜi použití mapy
v mČĜítku 1 : 5 000 a vČtším musí být vzdálenost vČtší než 15 metrĤ). Vzdálenost mezi
kontrolami se mČĜí na pĜímce (i pokud nejsou kontroly navzájem viditelné).
16.8 Kontroly se umisĢují tak, aby obtížnost jejich nalezení významnČ nezávisela na
pĜítomnosti þi nepĜítomnosti dalších závodníkĤ.
16.9 Vybavení kontrol musí být u všech kontrol na trati stejného typu.

Pravidla orientaþního bČhu

9.3

9.2

9.1
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PĜihlášky závodníkĤ na sportovní akci musí být pĜijaty nejpozdČji do uzávČrky pĜihlášek
uvedené v rozpise. PĜednostnČ je pĜedpokládáno využití informaþního systému ORIS.
V jiných pĜípadech (e-mail, pošta) mĤže být pĜijetí pĜihlášek podmínČno, napĜíklad
potvrzením o doruþení.
Za pĜihlášku závodníka na sportovní akci je poĜádající subjekt oprávnČn vyžadovat
poplatek (dále také jen "vklad”).
Vklady musí být uhrazeny zpĤsobem uvedeným v rozpise.

9. PĜihlášky

8.3

platná od 1.2.2019

• ZpĤsob pĜihlašování, e-mailovou þi poštovní adresu nebo webový odkaz pro
pĜihlášky a datum uzávČrky pĜihlášek. PĜednostnČ je pĜedpokládáno využití
informaþního systému ORIS;
• Výši vkladĤ a dalších poplatkĤ, zpĤsob placení;
• Výši vkladu pĜi protestech;
• Poštovní nebo e-mailovou adresu, na kterou lze pĜed konáním sportovní akce
posílat pĜípadné protesty proti startovním listinám;
• Poštovní nebo e-mailovou adresu, na kterou lze po ukonþení sportovní akce posílat
pĜípadné protesty proti koneþným výsledkĤm;
• Místo a þas prezentace;
• Vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce:
o Ubytování – parkovištČ;
o ParkovištČ – centrum;
o Centrum – prezentace;
o Centrum – start;
o Centrum – cíl;
• PĜípadné omezení bČžeckého obleþení a obutí;
• Popis terénu, možných nebezpeþí a pĜípadné tréninkové možnosti;
• MČĜítko mapy a interval vrstevnic (ekvidistance), stáĜí mapy, použitý mapový klíþ,
autory mapy, informace o tom, jak bude mapa vodovzdornČ upravena;
• ýas prvního startu (startu 00) a zpĤsob startu;
• ZpĤsob oznaþování závodních prĤkazĤ;
• Zda a za jakých podmínek bude možnost svČĜit dČti ke hlídání odpovČdnému
poĜadateli (školka), pĜípadnČ další služby nabízené úþastníkĤm sportovní akce;
• Informace o ochranČ osobních údajĤ (GDPR).
Pro závody, zaĜazené do soutČží IOF (WRE), musí rozpis dále mj. obsahovat:
• Mapu regionu, ve kterém se sportovní akce uskuteþní;
• Typy a ceny ubytování a stravování;
• Popis nabízené dopravy;
• Návod jak získat potĜebná vstupní víza;
• Ukázku aktuální mapy, zachycující charakter terénu;
• Informaci, jak získat kopii pĜedešlé mapy embargovaného prostoru.

Pravidla orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019

Každý závodník pĜihlášením na sportovní akci udČluje souhlas s využitím svých
osobních údajĤ (jméno, registraþní þíslo, …) poĜádajícím orgánem a poĜádajícím
subjektem, a to v minimální míĜe, nutné pro umožnČní startu závodníka v závodu.
O každém závodníkovi musí být v pĜihlášce na sportovní akci uvedeny alespoĖ
následující údaje:
• Jméno a pĜíjmení;
• Registraþní þíslo sekce OB, a v pĜípadČ, že není pĜidČleno, klub þi stát a roþník
narození;
• Kategorie (podkategorie), do které se závodník pĜihlašuje;
• SoutČžní licence (v pĜípadČ, že je pĜidČlena);
• U závodĤ s elektronickým zpĤsobem oznaþování závodních prĤkazĤ þíslo
el. závodního prĤkazu, který závodník hodlá v závodČ použít (pokud závodník
el. závodní prĤkaz nevlastní, mĤže mu být zapĤjþen).
V pĜihlášce pro závod štafet musí být uvedeny údaje vyžádané v rozpise sportovní akce.
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11.1 Pokyny ke sportovní akci v orientaþním bČhu (dále také jen "pokyny”) musí být
zveĜejnČny nejpozdČji 48 hodin pĜed þasem prvního startu sportovní akce. Pokyny jsou
pĜednostnČ zveĜejĖovány v IS ORIS.
11.2 Pokyny jsou pro úþastníky sportovní akce závazné a tito jsou povinni se jimi Ĝídit.
Porušení této povinnosti mĤže vést k vyvození sankcí, napĜíklad u závodníkĤ
k diskvalifikaci.
11.3 Pro závody, zaĜazené do soutČží IOF (WRE), musí být pokyny (Bulletin 2) zveĜejnČny
nejpozdČji týden pĜed termínem konání sportovní akce.

11. Pokyny

10.1 Závodníci startují individuálnČ nebo hromadnČ. PĜi individuálním startu startují
závodníci v rámci jednotlivých kategorií þi podkategorií se stejným þasovým intervalem
(intervalový start) nebo jsou startovní þasy závislé na pĜedchozích výsledcích
(handicapový start). ZpĤsob startu musí poĜádající orgán nebo subjekt uvést v rozpise.
10.2 PĜi intervalovém startu je startovní poĜadí v jednotlivých kategoriích (podkategoriích)
losováno, musí však být zajištČno, aby dva závodníci z téhož klubu nestartovali
bezprostĜednČ po sobČ (pokud je to možné). Je-li nČjaká traĢ použita pro více kategorií,
losuje se startovní poĜadí po kategoriích. Mezi jednotlivými kategoriemi na shodné trati
musí zĤstat volný minimálnČ dvojnásobek startovního intervalu.
10.3 U etapových závodĤ by startovní poĜadí mČlo být vylosováno tak, aby stĜední hodnota
startovních poĜadí daného závodníka ve všech etapách s individuálním startem byla
pĜibližnČ stejná pro všechny závodníky dané kategorie (podkategorie). V nČkteré z etap
závodu mohou závodníci startovat handicapovým startem, kdy jsou startovní þasy
odvozeny z výsledkĤ etap pĜedchozích.
10.4 Start závodníkĤ na prvých úsecích závodĤ štafet je hromadný, start závodníkĤ na
dalších úsecích trati probíhá pĜímou pĜedávkou. Start závodĤ štafet mĤže být výjimeþnČ
i intervalový nebo handicapový.
10.5 SoutČžním Ĝádem mohou být pravidla pro urþování startovního poĜadí upravena odlišnČ.
10.6 Pro závody, zaĜazené v rámci sportovní akce do soutČží IOF (WRE), je startovní poĜadí
urþováno podle Pravidel IOF.

10. Startovní poĜadí

9.6

9.5

9.4

Pravidla orientaþního bČhu
platná od 1.2.2019
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16.1 Každé místo kontroly musí být v terénu oznaþeno a vybaveno dostateþným množstvím
oznaþovacích zaĜízení pro oznaþování prĤchodu závodníkĤ kontrolou.
16.2 Oznaþení kontroly (dále jen "lampion") se skládá ze tĜí þtvercĤ tvoĜících plášĢ svislého
trojbokého hranolu. Každý þtverec o rozmČrech zhruba 30 cm x 30 cm je úhlopĜíþnČ
rozdČlen, pĜiþemž polovina je bílá a polovina oranžová. Bílé trojúhelníky pĜiléhají
jednou odvČsnou k hornímu okraji pláštČ hranolu.
16.3 Pro závody v noþním orientaþním bČhu by mČl být lampion doplnČn reflexním
pĜedmČtem (napĜíklad páskou), oznaþení kontroly pak musí být ze všech stran stejnČ
dobĜe viditelné.

16. Kontroly

15.1 Mapa použitá v závodČ musí být vyhotovena podle platného pĜedepsaného mapového
klíþe.
15.2 ZmČny, které se v terénu objevily od doby vydání mapy, a které mohou mít vliv na
regulérnost závodu, musí být v mapČ dotištČny (dokresleny) nebo musí být mapa
s vyznaþením zmČn vyvČšena na startu.
15.3 Zákres (dotisk) tratČ, nepĜístupných a nebezpeþných oblastí, obþerstvovacích stanic,
stanovišĢ první pomoci ap. (dále jen "zákres tratČ") na mapČ musí být proveden podle
platného pĜedepsaného mapového klíþe.
15.4 PĜi závodČ s pevným poĜadím kontrol musí být jednotlivé kontroly oþíslovány
v posloupnosti pĜedepsaného poĜadí a jednotlivé úseky trati musí být vyznaþeny
spojnicí. Výjimkou je situace, kdy jsou kontroly natolik blízko sebe, že není pro
spojnici prostor.
15.5 Mapa musí být zĜetelnČ oznaþena kategorií, pro níž je zakreslená traĢ urþena, u štafet
navíc þíslem štafety a oznaþením úseku.
15.6 Veškeré tisky, dotisky a zákresy na mapČ, vþetnČ tisku (zákresu) tratí, musí být odolné
proti vodČ a svČtlu.
15.7 BezprostĜednČ pĜedchozí verze mapy prostoru závodu (existuje-li) musí být vyvČšena
v centru sportovní akce. PĜedchozí verzí se rozumí i souþasná mapa, není-li použita
poprvé. Toto ustanovení se nepoužije v pĜípadČ, došlo-li k prvnímu použití mapy
pozdČji než jeden týden pĜed konáním sportovní akce a mapa byla po pĜedešlém použití
závodníkĤm odebírána.
15.8 Pro závody na klasické trati je pĜedepsáno mČĜítko mapy 1 : 15 000.
15.9 Pro závody na krátké trati a závody štafet jsou pĜedepsána mČĜítka 1 : 15 000 nebo
1 : 10 000.
15.10 Pro závody ve sprintu a závody sprintových štafet jsou pĜedepsána mČĜítka 1 : 5 000
nebo 1 : 4 000.
15.11 U veteránských a žákovských kategorií je možné použít pĜimČĜenČ vČtší mČĜítko mapy.
15.12 U závodĤ Ĝízených oblastními nebo krajskými soutČžními komisemi lze použít pro
závod na klasické trati mČĜítko 1 : 10 000.

15. Mapa

14.3 Popisy kontrol se poskytují závodníkĤm zpĤsobem pĜimČĜeným druhu a úrovni závodu.
Popisy kontrol by mČly být závodníkovi k dispozici pĜed startem. V odĤvodnČných
pĜípadech (napĜíklad závody štafet nebo jiné závody, u kterých jsou použity rozdČlovací
metody), musí být popisy kontrol pĜíslušné trati pĜipojeny k mapČ.

Pravidla orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019
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14.1 Zaþátek orientace, pĜesné umístČní kontrol a dobČh do cíle musí být definovány
v popisu kontrol, zpravidla pomocí symbolĤ (piktogramĤ). Popis kontrol musí také
obsahovat informace o délce trati, pĜevýšení, vzdálenosti od startu na zaþátek orientace,
o pĜípadných povinných úsecích nebo výmČnČ mapy a o délce a typu dobČhu do cíle pro
každou traĢ (kategorii). Jednotlivé symboly a zpĤsob jejich použití v popisu kontrol jsou
definovány v pĜedpisu Mezinárodní popisy kontrol. Ve výjimeþných pĜípadech lze
použít odpovídající slovní popisy.
14.2 Pomocí popisu kontroly musí být možné v mapČ a následnČ pomocí mapy i v terénu
jednoznaþnČ urþit její umístČní.

14. Popisy kontrol

13.2 V mapČ musí být vyznaþena veškerá území s omezeným pĜístupem, nebezpeþné oblasti,
nepĜístupné trasy nebo liniové objekty a zakázané prostory. V pĜípadČ potĜeby jsou také
vyznaþeny v terénu. ZávodníkĤm je zakázáno do takových oblastí vstupovat,
pĜekonávat je, využívat jich. Dále je závodníkĤm zakázáno vstupovat a pĜekonávat
oblasti/objekty, zakreslené v mapČ následujícími symboly:
• Mapy zhotovené podle mapového klíþe ISOM 2000 (lesní):
o ISOM 527
SídlištČ;
o ISOM 528
Trvale nepĜístupná oblast;
o ISOM 707
NepĜekonatelná hranice;
o ISOM 709
NepĜístupná oblast;
o ISOM 710
Nebezpeþná oblast;
o ISOM 711
Zakázaný postup.
• Mapy zhotovené podle mapového klíþe ISOM 2017 (lesní):
o ISOM 520
Oblast se zákazem vstupu;
o ISOM 708
NepĜekonatelná hranice;
o ISOM 709
NepĜístupná oblast;
o ISOM 711
NepĜístupná trasa.
• Mapy zhotovené podle platného mapového klíþe ISSOM (sprintový):
o ISSOM 201
NeschĤdný sráz;
o ISSOM 304.1 NepĜekonatelné vodní tČleso;
o ISSOM 309
NepĜekonatelná bažina;
o ISSOM 410/421 NepĜekonatelná vegetace;
o ISSOM 521.1 NepĜekonatelná zeć;
o ISSOM 524
NepĜekonatelný plot nebo ohrada;
o ISSOM 526.1 Budova;
o ISSOM 528.1 Oblast se zakázaným vstupem;
o ISSOM 534
NepĜekonatelné potrubí;
o ISSOM 707
NepĜekroþitelná hranice;
o ISSOM 709
NepĜístupná oblast;
o ISSOM 714
Doþasná konstrukce nebo uzavĜená oblast.
13.3 Zákres v mapČ má pĜednost, tzn. omezení pĜístupu je platné, i pokud závodník v terénu
vyhodnotí, že by dané místo pĜekonat mohl. V pĜípadČ pĜekonání liniové znaþky nebo
vstupu do prostoru/oblasti s omezeným pĜístupem vzniká dĤvod k diskvalifikaci i tehdy,
pokud si závodník svou chybu uvČdomí a vrátí se stejnou cestou zpČt (a nezíská
nesportovní výhodu).
13.4 V Pokynech mĤže poĜádající subjekt uvést i další oblasti s omezeným pĜístupem.

Pravidla orientaþního bČhu
platná od 1.2.2019
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11.4 Pokyny musí být rovnČž vyvČšeny v centru sportovní akce, a to nejpozdČji v þase
uvedeném v rozpise jako þas prezentace.
11.5 Pro závody, zaĜazené do soutČží IOF (WRE), musí být pokyny k dispozici také
v anglickém jazyce.
11.6 Pokyny musí obsahovat alespoĖ následující údaje:
• PĜedpokládané þasy vítČzĤ v jednotlivých kategoriích (podkategoriích) a
v jednotlivých úsecích štafet (napĜíklad odkazem na pĜíslušná ustanovení
SoutČžního Ĝádu);
• Místo a þas prezentace, informace o vydávání popisĤ kontrol, závodních prĤkazĤ,
pĜíp. startovních þísel þi GPS zaĜízení;
• Vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce:
o Ubytování – parkování;
o Parkování – centrum;
o Centrum – prezentace;
o Centrum – start;
o Centrum – cíl;
• PĜípadné omezení bČžeckého obleþení a obutí;
• Popis terénu, možných nebezpeþí a tréninkové možnosti;
• MČĜítko mapy a interval vrstevnic (ekvidistance), stáĜí mapy, použitý mapový klíþ,
autory a rozmČry mapy, zpĤsob tisku mapy, informace o tom, jak je mapa
vodovzdornČ upravena;
• Použití zvláštních mapových symbolĤ;
• Definici zakázaných prostorĤ, pĜípadnČ definici hranice prostoru závodu;
• ZpĤsob znaþení povinných úsekĤ, zakázaných prostorĤ, prostorĤ s omezeným
pĜístupem, pĜípadnČ prostoru závodu;
• Informace o obþerstvení na trati, popĜ. o kontrolách s rozhodþími;
• Informace o umístČní diváckých kontrol a diváckých úsekĤ;
• ýas zaþátku startu (00) a zpĤsob startu, doba prĤchodu startovním prostorem,
u závodĤ štafet þasy hromadného startu jednotlivých kategorií;
• Délky tratí a pĜevýšení;
• Informace o zvláštní úpravČ a vybavení kontrol;
• Informace o zpĤsobu oznaþování závodních prĤkazĤ;
• Zda a do kdy platí povinnost odevzdat mapu v cíli;
• ZpĤsob a místo zveĜejĖování pĜedbČžných výsledkĤ;
• UmístČní šaten, umýváren, toalet, první pomoci;
• ýas uzavĜení cíle;
• ýasový limit;
• Informace o vyhlášení vítČzĤ (þas, poþet ocenČných závodníkĤ, vyhlašované
kategorie);
• Jména Ĝeditele sportovní akce, hlavního rozhodþího a stavitele (stavitelĤ) tratí;
• PĜedpokládané složení jury;

Pravidla orientaþního bČhu

platná od 1.2.2019
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12.1 TraĢ je tvoĜena tČmito základními místy: startem, zaþátkem orientace, kontrolami a
cílem. KromČ tČchto míst se na trati mohou vyskytovat také povinné úseky nebo
povinné prĤchody. ýást trati mezi jejími základními místy se nazývá "úsek trati".
V pĜípadČ závodĤ štafet se oznaþuje þást celkové trati absolvovaná jedním závodníkem,
jako "úsek štafety".
12.2 Pojem "start" se vztahuje k místu, odkud závodník vybíhá a kde se mu zaþíná mČĜit þas.
Start prvních úsekĤ štafet nemusí být na stejném místČ jako start dalších úsekĤ, který je
totožný s místem pĜedávky.
12.3 Místo, od nČhož se závodník zaþíná orientovat podle mapy, nemusí být shodné se
startem a oznaþuje se jako "zaþátek orientace".
12.4 Pojem "cíl" se vztahuje k místu, do kterého závodník dobíhá, kde konþí závod a kde se
mu mČĜí výsledný þas. PĜi závodech štafet je pro dobíhající závodníky (s výjimkou
posledních úsekĤ) toto místo totožné s místem pĜedávky.
12.5 Pojem "kontrola" se vztahuje k místĤm, kterými musí závodník mezi startem a cílem
projít a kde je povinen svĤj prĤchod oznaþit do závodního prĤkazu.
12.6 Musí-li závodník þást trati absolvovat po vyznaþené trase, jedná se o "povinný úsek".
12.7 Musí-li závodník na trati projít daným místem (které není žádným z míst na trati
definovaných výše), jedná se o "povinný prĤchod" (napĜ. podchod, pĜechod apod.).

12. Závodní tratČ a jejich parametry

• PĜi použití elektronického systému oznaþování závodních prĤkazĤ zpĤsob použití
systému na startu a v cíli a urþení místa pro vyþítání, mazání a kontrolu mazání
závodních prĤkazĤ.;
• PĜi použití elektronického systému oznaþování závodních prĤkazĤ urþení místa
v mapČ pro náhradní oznaþování prĤchodu kontrolou mechanickým ražením;
• Startovní listinu – mĤže být nahrazeno zveĜejnČním startovní listiny v centru
závodĤ, pĜi použití elektronického systému oznaþování závodních prĤkazĤ
u každého závodníka ve startovní listinČ uvedení þísla jeho závodního prĤkazu
zaregistrovaného poĜadatelem;
• Zda a za jakých podmínek je možnost svČĜit dČti ke hlídání odpovČdnému
poĜadateli (školka), pĜípadnČ další služby nabízené úþastníkĤm sportovní akce;
• PĜesnost mČĜení þasu – na celé sekundy nebo desetiny sekund;
• Informace o ochranČ osobních údajĤ (GDPR).
11.7 Pro závody, zaĜazené do soutČží IOF (WRE), musí pokyny dále obsahovat mj.:
• Startovní listiny;
• Seznam pĜihlášených závodníkĤ;
• Adresu, telefon a e-mail závodní kanceláĜe;
• Rozpis dopravy;
• RozmČry popisĤ kontrol, pokud jsou vydávány na pĜedstartu;
• ýasový limit pro podávání námitek (complaints);
• Místo, kde lze námitky podat;
• Jména a národní federace þlenĤ jury.
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10-15
12-15
12-15
12-15

D14, H14 a mladší
D16, D18, H16, H18
D20, D21, H20, H21
D35, H35 a starší

30-40

30-40

20-30

20-30

krátká traĢ
[min]

35-80

50-100

35-70

20-40

klasická traĢ
[min]

60-110

90-160

80-120

---

dlouhá traĢ
[min]
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13.1 Z dĤvodĤ ochrany životního prostĜedí je nutné Ĝídit se pokyny poĜadatelĤ ohlednČ
omezeného pĜístupu do urþitých þástí prostoru závodu a respektovat veškeré zakázané
prostory. Porušení této povinnosti vede k diskvalifikaci závodníka a možnosti vyvození
dalších sankcí.

13. Prostory v omezeným pĜístupem

12.10 Konkrétní pĜedpokládané þasy vítČzĤ musí být pro každou vypsanou kategorii uvedeny
v rozpise a pokynech, napĜíklad odkazem na pĜíslušná ustanovení SoutČžního Ĝádu.
12.11 PĜi štafetových závodech absolvuje každý ze závodníkĤ týmu svĤj úsek tratČ
individuálnČ a platí pro nČj pĜimČĜenČ pravidla pro závody jednotlivcĤ. Celková traĢ
každé štafety dané kategorie musí být po posledním úseku stejná. Délky tratí a
jednotlivých úsekĤ štafet a pĜedpokládané þasy vítČzĤ musí být uvedeny v rozpise a
pokynech sportovní akce, napĜíklad odkazem na pĜíslušná ustanovení SoutČžního Ĝádu.
12.12 SkuteþnČ dosažené vítČzné þasy v jednotlivých závodech kategorií se od
pĜedpokládaných þasĤ vítČzĤ uvedených v pokynech sportovní akce nesmí lišit o více
než:
• 20% u závodĤ kategorií s pĜedpokládaným þasem vítČze do 30 minut vþetnČ
• 15% u závodĤ kategorií s pĜedpokládaným þasem vítČze nad 30 a do 100 minut
vþetnČ
• 15 minut u závodĤ kategorií s pĜedpokládaným þasem vítČze nad 100 minut
12.13 PoĜádající subjekt stanoví þasový limit pro absolvování závodu, zpravidla 200%
nejdelšího pĜedpokládaného þasu vítČze. Závodník, který dosáhne vČtšího výsledného
þasu než je limit, není v závodČ hodnocen a nepĜidČluje se mu poĜadí ve výsledkové
listinČ.
12.14 PoĜádající subjekt je povinen zveĜejnit nejpozdČji 3 dny pĜed uzávČrkou pĜihlášek
(prvním termínem) pĜedpokládané parametry tratí. Skuteþné parametry tratí se pak od
pĜedpokládaných nesmí lišit o více než 500m u délky a 50m u pĜevýšení.

sprint
[min]

kategorie

12.8 TraĢ se navrhuje tak, aby provČĜila fyzickou zdatnost a orientaþní dovednosti.
Orientaþní nároþnost trati musí odpovídat typu závodu a výkonnostní a vČkové úrovni
pĜíslušné kategorie. UmístČní kontrol a celková koncepce trati musí v maximální možné
míĜe vyluþovat roli náhody.
12.9 Délky tratí v jednotlivých závodech se liší v závislosti na charakteru terénu, typu
závodu a dané kategorii. Pro obvyklé typy závodĤ jednotlivcĤ by þasy vítČzĤ
v jednotlivých kategoriích mČly být zhruba následující:
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