SOUTĚŽNÍ ŘÁD
soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů
pro rok 2020
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských
a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území České republiky, které vypisuje sekce
orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů (dále jen sekce OB). Český svaz orientačních
sportů (dále jen ČSOS) je majitelem sportovních, marketingových, reklamních, televizních a
internetových práv závodů Mistrovství ČR a závodů žebříčků A (dále jen závody sekce OB).
1.2 Rozdělení soutěží:
a) soutěže mistrovské:
- Mistrovství ČR na klasické trati;
- Mistrovství ČR na krátké trati;
- Mistrovství ČR ve sprintu;
- Mistrovství ČR štafet;
- Mistrovství ČR klubů
- Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva;
- Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu;
- Mistrovství ČR sprintových štafet;
b) soutěže veteránů:
- Veteraniáda ČR na klasické trati;
- Veteraniáda ČR na krátké trati;
- Veteraniáda ČR ve sprintu;
c) soutěže dlouhodobé
- žebříček A.
1.3 Pořádajícím orgánem soutěží je ČSOS, který může pověřit pořádáním závodu zařazeného do těchto
soutěží některý klub, přitom na klub přenáší pořadatelská práva a povinnosti, ale i vyhrazená sportovní,
marketingová, reklamní, televizní a internetová práva (nebo jejich část), které musí klub respektovat.
1.4 Náklady na pořádání závodů soutěží sekce OB jsou hrazeny v souladu se Směrnicemi pro hospodaření
ČSOS a rozpočtem ČSOS v daném roce.
1.5 Rozpis závodů soutěží sekce OB je třeba předložit nejpozději 10 týdnů před konáním závodu ke
schválení soutěžní komisi sekce OB.
1.6 Mapy pro závody soutěží sekce OB musí být zpracovány v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a evidenci
map“. Výjimky povoluje soutěžní komise sekce OB (písemnou žádost je třeba předložit nejpozději
2 měsíce před termínem konání závodu; přílohou žádosti musí být výřez připravované mapy, a to
o velikosti prostoru alespoň 500 × 500 m).
1.7 Závody soutěží sekce OB musí být pořádány na nové mapě. Za novou mapu se považuje taková, která
vyjadřuje aktuální stav a obsahuje alespoň 2/3 prostoru, v němž nebyl v posledních 4 letech závod
v orientačním běhu.
1.8 Definice jednotlivých druhů závodů soutěží sekce OB je uvedena v Příloze č. 1.
1.9 Přehled směrných časů podle druhů závodů a kategorií v závodech soutěží sekce OB je uveden v Příloze
č. 2.
1.10 Soutěže řídí soutěžní komise sekce OB.
1.11 Sekce OB vydává pro jednotlivé roky Prováděcí předpisy k soutěžím sekce orientačního běhu (dále jen
Prováděcí předpisy) vždy před zahájením soutěží.
1.12 Vymezení pojmů:
cizinec: občan cizí státní příslušnosti, který není pro příslušný rok registrován v sekci OB;
sportovec cizí státní příslušnosti: občan cizí státní příslušnosti, který je pro příslušný rok registrován
v sekci OB; za sportovce cizí státní příslušnosti se nepovažuje sportovec, který za posledních 12 měsíců
před dnem konání závodů startoval alespoň v 12 závodech sekce OB, případně za posledních 24 měsíců
před datem konání závodů startoval alespoň ve 20 závodech sekce OB, a to s registračním číslem sekce

-1-

Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu
OB. Pro právo startu na Mistrovství ČR je sportovec cizí státní příslušnosti vždy posuzován podle
podmínek stanovených Soutěžním řádem a Prováděcími předpisy.

II. MISTROVSTVÍ ČR
1. MISTROVSTVÍ ČR NA KLASICKÉ TRATI
1.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců na klasické
trati v orientačním běhu v ČR. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21.
Závod M ČR na klasické trati je vypsán jako jednokolový závod. Vítěz každé kategorie získává titul
Mistr ČR v orientačním běhu na klasické trati v dané kategorii pro příslušný rok.
1.2 V M ČR na klasické trati startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:
a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20:
Závodníci se soutěžní licencí E, R, A nebo B, přičemž jejich účast může být v Prováděcích
předpisech omezena výkonnostními a věkovými kritérii.
b) Kategorie D21 a H21:
Závodníci podle umístění v Rankingu k rozhodnému datu, které stanoví Prováděcí předpisy, nebo
jsou držiteli soutěžní licence E nebo R.
1.3 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start
nad počet uvedený v bodě II.1.2.
1.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu M ČR na klasické trati.
1.5 neobsazeno
1.6 neobsazeno
1.7 neobsazeno
1.8 neobsazeno
1.9 neobsazeno
1.10 neobsazeno
1.11 neobsazeno
1.12 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Jsou-li ve startovním pořadí
vylosováni za sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval
nejméně jeden závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za
nimi. V kategoriích D21 a H21 se losují v samostatné skupině na konci startovního pole ti závodníci,
kteří jsou členy reprezentačního družstva ČR (RDE, RDA), a závodníci, kteří jsou do 10. místa
v Rankingu k rozhodnému datu.
1.13 neobsazeno
1.14 Startovní interval M ČR na klasické trati je v kategoriích D21 a H21 3 minuty, v ostatních kategoriích 4
minuty.
1.15 Průběžné výsledky nesmí být ostatním závodníkům známy před jejich startem, proto je pořádající
subjekt povinen zřídit v souladu s Pravidly OB pro všechny závodníky karanténu.
1.16 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2, výjimkou jsou kategorie
D21 a H21:
D21
70 min.
H21
95 min.
1.17 neobsazeno
1.18 V M ČR na klasické trati nemohou startovat cizinci.
1.19 neobsazeno
2. MISTROVSTVÍ ČR NA KRÁTKÉ TRATI
2.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců na krátké trati
v orientačním běhu v ČR. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21. Závod
M ČR na krátké trati je vypsán jako jednokolový závod. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR
v orientačním běhu na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.
2.2 V M ČR na krátké trati startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:
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a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20:
Závodníci se soutěžní licencí E, R, A nebo B, přičemž jejich účast může být v Prováděcích
předpisech omezena výkonnostními a věkovými kritérii.
b) Kategorie D21 a H21:
Závodníci podle umístění v Rankingu k rozhodnému datu, které stanoví Prováděcí předpisy, nebo
jsou držiteli soutěžní licence E nebo R.
2.3 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start
nad počet uvedený v bodě II.2.2.
2.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu M ČR na krátké trati.
2.5 neobsazeno
2.6 neobsazeno
2.7 neobsazeno
2.8 neobsazeno
2.9 neobsazeno
2.10 neobsazeno
2.11 neobsazeno
2.12 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Jsou-li ve startovním pořadí
vylosováni za sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval
nejméně jeden závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za
nimi. V kategoriích D21 a H21 se losují v samostatné skupině na konci startovního pole ti závodníci,
kteří jsou členy reprezentačního družstva ČR (RDE, RDA), a závodníci, kteří jsou do 10. místa
v Rankingu k rozhodnému datu.
2.13 neobsazeno
2.14 Startovní interval ve všech kategoriích M ČR na krátké trati je 2 minuty.
2.15 Průběžné výsledky nesmí být ostatním závodníkům známy před jejich startem M ČR na krátké trati,
proto je pořádající subjekt povinen zřídit v souladu s Pravidly OB pro všechny závodníky karanténu.
2.16 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
2.17 neobsazeno
2.18 V M ČR na krátké trati nemohou startovat cizinci.
2.19 neobsazeno
3. MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTU
3.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců v orientačním běhu
ve sprintu v ČR. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21. Závod je
vypsán jako jednokolový závod. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v orientačním běhu ve
sprintu v dané kategorii pro příslušný rok.
3.2 V M ČR ve sprintu startují závodníci, kteří se kvalifikovali podle následujících zásad:
a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20:
Závodníci se soutěžní licencí E, R, A nebo B, přičemž jejich účast může být v Prováděcích
předpisech omezena výkonnostními a věkovými kritérii.
b) Kategorie D21 a H21:
Závodníci podle umístění v Rankingu k datu, které stanoví Prováděcí předpisy.
3.3 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start
nad omezení v bodě II.3.2.
3.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu M ČR ve sprintu.
3.5 neobsazeno
3.6 neobsazeno
3.7 neobsazeno
3.8 neobsazeno
3.9 neobsazeno
3.10 neobsazeno
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3.11 Startovní interval finále M ČR je ve všech kategoriích 1 minuta.
3.12 Průběžné výsledky nesmí být známy závodníkům před jejich startem v M ČR ve sprintu, proto je
pořádající subjekt povinen zřídit v souladu s Pravidly OB pro všechny kategorie M ČR karanténu.
3.13 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Jsou-li ve startovním pořadí vylosováni
za sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval nejméně
jeden závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za nimi.
V kategoriích D21 a H21 se losují v samostatné skupině na konci startovního pole ti závodníci, kteří
jsou členy reprezentačního družstva ČR (RDE, RDA), a závodníci, kteří jsou do 10. místa v Rankingu
k rozhodnému datu.
3.14 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
3.15 V M ČR ve sprintu nemohou startovat cizinci.
3.16 neobsazeno
4. MISTROVSTVÍ ČR V NOČNÍM ORIENTAČNÍM BĚHU
4.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) v nočním OB je nejvyšší mistrovskou soutěží v nočním orientačním běhu
v ČR. Vypisuje se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21.
Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v nočním orientačním běhu v dané kategorii pro příslušný
rok (s výjimkou cizinců – viz bod II.4.8).
4.2 Soutěžní komise sekce OB může v Prováděcích předpisech omezit účast licencí, pořadím v Rankingu
nebo jinými výkonnostními či věkovými kritérii.
4.3 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit závodníkovi start
nad omezení v čl. II.4.2.
4.4 Závodníci s právem startu se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu M ČR v nočním OB.
4.5 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích na M ČR v nočním OB se určuje losováním. Jsou-li ve
startovním pořadí vylosováni za sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby
mezi nimi startoval nejméně jeden závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován
bezprostředně za nimi.
4.6 Startovní interval na M ČR v nočním OB jsou minimálně 3 minuty. Výjimky schvaluje soutěžní komise
sekce OB (závody s hromadným startem, závody využívající rozdělovacích metod, apod.).
4.7 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
4.8 V M ČR v nočním OB nemohou startovat cizinci.
5. MISTROVSTVÍ ČR ŠTAFET
5.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) štafet je nejvyšší mistrovskou soutěží klubových tříčlenných štafet
v orientačním běhu v ČR. Vypisuje se v kategoriích D18, D21, H18 a H21. Vítěz každé kategorie
získává titul Mistr ČR v orientačním běhu štafet v dané kategorii pro příslušný rok.
5.2 V M ČR štafet je v kategoriích D18 a H18 povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě
může startovat pouze 1 závodník s povoleným hostováním; ve štafetě může startovat maximálně 1
sportovec cizí státní příslušnosti; sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí být registrován před
začátkem závodní sezóny a musí za posledních 12 měsíců před dnem konání závodu startovat alespoň v
8 závodech sekce OB, případně za posledních 24 měsíců před datem konání závodů startovat alespoň ve
12 závodech sekce OB, a to s registračním číslem sekce OB. Start závodníků neregistrovaných v sekci
OB ČSOS není povolen.
Štafeta, ve které je více sportovců cizí státní příslušnosti nebo více závodníků s povoleným hostováním
než dovoluje tento bod, startuje mimo soutěž. Za zadání správné soupisky odpovídá klub, v případě
porušení ustanovení soutěžního řádu resp. rozpisu závodu bude štafeta diskvalifikována.
5.3 V M ČR štafet mohou startovat pouze klubové štafety, které získaly právo startu na základě kritérií
uvedených v Prováděcích předpisech.
5.4 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit štafetě start nad
počet uvedený v bodě II.5.3.
5.5 Soutěžní komise sekce OB vydá seznamy štafet s právem startu na M ČR štafet. Na základě těchto
seznamů se štafety prostřednictvím svých klubů přihlásí v souladu s rozpisem M ČR štafet.
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5.6 M ČR štafet není otevřeno pro zahraniční štafety.
5.7 Směrné vítězné časy štafet v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
5.8 Při M ČR štafet musí pořádající subjekt při stavbě tratí všech úseků použít rozdělovací metody (např.
Farsta). Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenci délky úseku více než 500 m uvede pořádající
subjekt tuto skutečnost v rozpisu závodu.
6. MISTROVSTVÍ ČR KLUBŮ
6.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) klubů je nejvyšší mistrovskou soutěží klubů v orientačním běhu v ČR.
Vypisuje se v kategoriích DH18 a DH21. Vítěz každé kategorie získává titul Mistr ČR v orientačním
běhu klubů v dané kategorii pro příslušný rok.
6.2 M ČR klubů probíhá jednorázově formou sedmičlenných klubových smíšených štafet složených vždy ze
4 závodníků kategorií H a 3 závodnic kategorií D. Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí HDHDHDH.
Na sudém úseku musí běžet žena. V M ČR klubů je v kategorii dorostu povoleno hostování závodníků
z jiných klubů – ve štafetě může startovat pouze 1 závodnice D a 1 závodník H s povoleným
hostováním; ve štafetě může startovat maximálně jedna závodnice D a jeden sportovec H cizí státní
příslušnosti; sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí být registrován před začátkem závodní
sezóny a musí za posledních 12 měsíců před dnem konání závodů startovat alespoň v 8 závodech sekce
OB, případně za posledních 24 měsíců před datem konání závodu startovat alespoň ve 12 závodech
sekce OB, a to s registračním číslem sekce OB. Start závodníků neregistrovaných v sekci OB ČSOS
není povolen.
Celková trať sudých úseků každé štafety jedné kategorie musí být po posledním úseku stejná a celková
trať lichých úseků každé štafety jedné kategorie musí být po posledním úseku stejná.
Štafeta, ve které je více sportovců cizí státní příslušnosti nebo více závodníků s povoleným hostováním
než dovoluje tento bod, startuje mimo soutěž. Za zadání správné soupisky odpovídá klub, v případě
porušení ustanovení soutěžního řádu resp. rozpisu závodu bude štafeta diskvalifikována.
6.3 V M ČR klubů mohou startovat pouze klubové štafety, které získaly právo startu na základě kritérií
uvedených v Prováděcích předpisech:
DH18 počet štafet je dán na základě práva startu uvedeného v Prováděcích předpisech
DH21 počet štafet je 35 (maximální počet štafet z jednoho klubu je 5)
Způsob získání práva startu určí pro daný rok Prováděcí předpisy.
6.4 Přihlášky na M ČR klubů se provádějí v souladu s rozpisem MČR.
6.5 Směrné vítězné časy štafety jsou uvedeny v Příloze č. 2.
6.6 Při M ČR klubů musí pořádající subjekt při stavbě tratí všech úseků použít rozdělovací metody (např.
Farsta). Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenci délky úseku více než 500 m uvede pořádající
subjekt tuto skutečnost v rozpisu závodu.
7. MISTROVSTVÍ ČR OBLASTNÍCH VÝBĚRŮ ŽACTVA
7.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) oblastních výběrů žactva je nejvyšší mistrovskou soutěží výběrů žactva
v orientačním běhu družstev v ČR. Vypisuje se v kategorii DH14. Vítěz získává titul Mistr ČR
v orientačním běhu oblastních výběrů žactva pro příslušný rok.
7.2 M ČR oblastních výběrů žactva probíhá jednorázově formou osmičlenných smíšených štafet. Startují
oblastní výběry složené vždy z osmi závodníků (vždy po dvou z kategorií H12, H14, D12, D14).
Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14. Na 2., 4., 5, a 7.
úseku musí běžet žena. Z jedné oblasti mohou startovat maximálně 4 štafety.
7.3 Přihlášky na M ČR oblastních výběrů žactva se provádějí v souladu s rozpisem M ČR oblastních výběrů
žactva.
7.4 Směrné vítězné časy štafety jsou uvedeny v Příloze č. 2.
7.5 Při M ČR oblastních výběrů žactva musí pořádající subjekt při stavbě tratí všech úseků použít
rozdělovací metody (např. Farsta). Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenci délky úseku více než
500 m uvede pořádající subjekt tuto skutečnost v rozpisu závodu.
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8. MISTROVSTVÍ ČR SPRINTOVÝCH ŠTAFET
8.1 Mistrovství ČR (dále M ČR) sprintových štafet je nejvyšší mistrovskou soutěží klubových čtyřčlenných
smíšených štafet v orientačním běhu v ČR. Vypisuje se v kategoriích DH18 a DH21. Vítěz každé
kategorie získává titul Mistr ČR v orientačním běhu sprintových štafet v dané kategorii pro příslušný
rok.
8.2 M ČR sprintových štafet probíhá jednorázově formou čtyřčlenných klubových smíšených štafet
složených vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D. Jednotlivé úseky štafety běží
v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena. V M ČR sprintových štafet je v kategorii DH18
povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě může startovat pouze 1 závodník s povoleným
hostováním; ve štafetě může startovat maximálně 1 sportovec cizí státní příslušnosti; sportovec cizí
státní příslušnosti přitom musí být registrován před začátkem závodní sezóny a musí za posledních 12
měsíců před dnem konání závodů startovat alespoň v 8 závodech sekce OB, případně za posledních 24
měsíců před datem konání závodu startovat alespoň ve 12 závodech sekce OB, a to s registračním
číslem sekce OB. Start závodníků neregistrovaných v sekci OB ČSOS není povolen.
Štafeta, ve které je více sportovců cizí státní příslušnosti nebo více závodníků s povoleným hostováním
než dovoluje tento bod, startuje mimo soutěž. Za zadání správné soupisky odpovídá klub, v případě
porušení ustanovení soutěžního řádu resp. rozpisu závodu bude štafeta diskvalifikována.
8.3 V M ČR sprintových štafet mohou startovat pouze klubové štafety, které získaly právo startu na základě
kritérií uvedených v Prováděcích předpisech:
DH18 počet štafet je dán na základě práva startu uvedeného v Prováděcích předpisech
DH21 počet štafet je 32 (maximální počet štafet z jednoho klubu je 6)
Způsob získání práva startu určí Prováděcí předpisy.
8.4 Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce OB může na žádost klubu povolit štafetě start nad
počet uvedený v bodě II.7.3.
8.5 Soutěžní komise sekce OB vydá seznamy štafet s právem startu na M ČR sprintových štafet. Na základě
těchto seznamů se štafety prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu M ČR sprintových štafet.
8.6 M ČR sprintových štafet není otevřeno pro zahraniční štafety.
8.7 Směrné vítězné časy štafet v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
8.8 Při M ČR smíšených štafet musí pořádající subjekt při stavbě tratí všech úseků použít rozdělovací
metody (např. Farsta).
8.9 Pořádající subjekt je povinen zřídit v souladu s Pravidly OB pro obě kategorie M ČR karanténu.

III. VETERANIÁDY ČR
1. VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ TRATI
1.1 Veteraniáda ČR (dále V ČR) na klasické trati se vypisuje v kategoriích D35, D40, D45, D50, D55, D60,
D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 a H80. Závod je vypsán jako
jednokolový závod.
1.2 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu V ČR na klasické trati.
1.3 Startovní interval je při 15 a více přihlášených závodnících minimálně 3 minuty, při méně než 15
přihlášených závodnících minimálně 4 minuty, při méně než 10 přihlášených závodnících minimálně
5 minut.
1.4 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
2. VETERANIÁDA ČR NA KRÁTKÉ TRATI
2.1 Veteraniáda ČR (dále V ČR) na krátké trati se vypisuje v kategoriích D35, D40, D45, D50, D55, D60,
D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 a H80. Závod je vypsán jako
jednokolový závod.
2.2 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu V ČR na krátké trati.
2.3 Startovní interval je při 20 a více závodnících 2 minuty, při méně než 20 závodnících minimálně 2
minuty.
2.4 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
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3. VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU
3.1 Veteraniáda ČR (dále V ČR) ve sprintu se vypisuje v kategoriích D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75 a H80. Závod je vypsán jako jednokolový
závod.
3.2 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlásí podle rozpisu V ČR ve sprintu.
3.3 Startovní interval ve V ČR je při 20 a více přihlášených závodníků 1 minuta, při méně než 20
přihlášených závodníků minimálně 1 minuta.
3.4 Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.

IV. SOUTĚŽE DLOUHODOBÉ
1. ČESKÝ POHÁR
neobsazeno
2. ŽEBŘÍČEK A
2.1 Žebříček A je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20.
2.2 V žebříčku A mohou být hodnoceni pouze držitelé soutěžní licence A, R, resp. E.
2.3 Závodník se přihlašuje do žebříčku A v souladu s Prováděcími předpisy.
Soutěžní komise sekce OB provede rozlosování přihlášených závodníků v jednotlivých kategoriích
v jednotlivých závodech žebříčku A (průměr startovních pořadí každého závodníka bude přibližně
stejný). Startovní pořadí je pro pořádající subjekty závodů závazné (po úpravě v souladu s Pravidly OB,
aby dva závodníci téhož klubu nestartovali těsně po sobě); pro závodníky nepřihlášené k závodu se
místo nevynechává. V případě startu závodníků, kteří nejsou přihlášeni do dlouhodobé soutěže, jsou tito
závodníci vylosováni před závodníky startujícími v dlouhodobé soutěži. Před závodníky řádně
vylosované jsou zařazeni i závodníci dodatečně přihlášení.
2.4 Hodnocení žebříčku A:
a) do žebříčku A se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do žebříčku A v souladu s Prováděcími
předpisy.
b) do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných ve zpravidla 2/3 do žebříčku A zařazených závodů (přesný počet určí Prováděcí předpisy). Závodníci jsou
v hodnocení seřazeni podle počtu bodů sestupně, v případě rovnosti součtu bodů rozhodne o jejich
pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě soutěže.
c) stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě:
V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků přihlášených do žebříčku A:
Ts = (T1+T2+T3)/3
potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu:
Bi = 100 . (2 - Ti/Ts)
výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku středního času a více, stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů.
d) rozhodnutím soutěžní komise sekce OB může být udělen průměr bodů:
da) závodníkům klubu pořádajícího závod – požadavek na zápočet průměru uvede pořádající subjekt seznamem jmen a registračních čísel v IS ORIS;
db) závodníkům, kteří v souladu s Pravidly OB mohou mít znatelnou výhodu před ostatními – požadavek na zápočet průměru uvede pořádající subjekt seznamem jmen a registračních čísel v IS
ORIS;
dc) v případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu malého počtu
závodníků, těmto závodníkům,
Jestliže nastal důvod da) nebo db), může být závodníkovi udělen průměr, ale pouze jednou v roce.
Průměrná hodnota bodů se vypočte:
P(i) = ( L(j,i))/V(i)
V(i) = (C - Z(i)) * H/C kde:
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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 „průměrů“ i-tého závodníka
C.......... celkový počet závodů zařazených do soutěže
H ......... celkový počet závodů hodnocených do soutěže
e) Do hodnocení se zařadí pouze závodníci, kteří bodovali.
2.5 Minimální startovní interval v jednotlivých závodech žebříčku A na klasické trati je při počtu do 25
přihlášených 5 minut, do 35 přihlášených 4 minuty, do 50 přihlášených 3 minuty, nad 50 přihlášených
2 minuty. Startovní interval závodu na krátké trati je 2 minuty. Startovní interval ve sprintu je 1 minuta.
2.6 Směrné časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 2.
3. ŽEBŘÍČEK B
neobsazeno
4. ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
neobsazeno
5. ČESKÁ LIGA KLUBŮ
neobsazeno
6. RANKING
neobsazeno
7. RANKING VETERÁNŮ
neobsazeno

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.1 Ke dni nabytí účinnosti tohoto Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu
orientačních sportů se ruší Soutěžní řád soutěží ČSOS v orientačním běhu účinný od 1. 2. 2020, včetně
všech jeho doplňků a změn.
1.2 Tento Soutěžní řád sekce OB nabývá účinnosti od 1. 7. 2020 a platí do 30. 11. 2020.
1.3 Změny a doplňky SŘ schvaluje na návrh vedení sekce OB výkonný výbor ČSOS.
1.4 Soutěžní komise sekce OB jmenuje před zahájením soutěží sekce OB seznam závodníků, z nichž ve
smyslu Pravidel OB bude vybírána jury závodu. Tento seznam je obsažen v Prováděcích předpisech.
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Příloha č. 1 Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Definice jednotlivých druhů závodů zařazených do soutěží sekce OB
a) denní OB
Disciplína

Sprint, sprintové štafety

Krátká trať

Klasická trať

Štafety

Kontroly
Volby postupů

Technicky jednoduché
Obtížné volby postupů vyžadující
vysokou koncentraci
Velmi vysoká rychlost

Technicky obtížné
Kratší a střední volby postupů.

Různé technické obtížnosti
Významné volby postupů včetně
několika dlouhých úseků
Fyzicky náročný, vyžadující vytrvalost
a odhad závodního tempa

Různé technické obtížnosti
Volby postupů v malém a středním měřítku

Způsob závodění

Terén

Park, ulice nebo les umožňující dobrou
běžeckou rychlost.
1 : 4 000

Mapa

Startovní interval
Měření času

Obecná charakteristika

Minimálně 1 min., u štafet hromadný start
0,1 sekundy (pokud je k dispozici vhodné
měřící zařízení), u sprintových štafet je
pořadí určeno pořadím doběhu na cílové
čáře.
Závod ve sprintu je rychlý, divácky lehce
pochopitelný formát, který umožňuje
konání závodů v oblastech s větším
výskytem populace.
Sprintové štafety jsou závodem
smíšených týmů soupeřících v přímém
souboji, kdy první v cíli se stává vítězem.
Vzrušující pro diváky i závodníky.

Vysoká rychlost, ale nutící
závodníky přizpůsobit jejich
rychlost komplexnosti terénu.
Technicky náročný (detailní)
terén.
1 : 10 000 (nebo 1 : 15 000)
Pro žactvo a veterány je možné
použití přiměřeně většího
měřítka.

Minimálně 2 min.
1 sekunda

Závod na krátké trati vyžaduje
skloubení rychlosti a přesné
orientační techniky po celou
dobu závodu. O výsledku
rozhodují i malé chyby.

Fyzicky těžký terén umožňující dobré
volby postupů.
DH16- 21: 1 : 15 000
Ostatní: 1 : 10 000 (nebo 1 : 15 000)
U závodů oblastního žebříčku a
etapových závodů možno použít
mapu 1 : 10 000 i u DH16-21.
Pro žactvo a veterány je možné
použití přiměřeně většího měřítka.
Minimálně 2 min. (podle SŘ).
1 sekunda

Závod na klasické (a dlouhé) trati má
za úkol prověřit všechny orientační
techniky, stejně jako rychlost a
fyzickou odolnost.

Vysoká rychlost, často v těsném kontaktu
s ostatními běžci, kteří mohou, ale nemusejí mít
stejné kontroly
Dostatečně komplexní terén umožňující volby
postupů.
1 : 10 000 (nebo 1 : 15 000)
Pro žactvo a veterány je možné použití přiměřeně
většího měřítka.

Hromadný start.
Pořadí je určeno pořadím doběhu na cílové čáře.

Štafety jsou závodem týmů (tří- či vícečlenných)
soupeřících v přímém souboji, kdy první v cíli se
stává vítězem. Vzrušující pro diváky i závodníky.

b) noční OB
Stejná definice jako denní závod na klasické trati, ale závod probíhá za tmy (viz Pravidla OB 4.1), mapa 1 : 10 000 (nebo 1 : 15 000).
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Příloha č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Přehled směrných časů všech druhů závodů a kategorií v závodech soutěží
sekce OB
štafety a družstva

jednotlivci
sprint

krátká
trať

klasická
trať

noční

D12

-

25 min.

25 min.

-

D14

80 min.

DH14

220 min.

D14

-

25 min.

30 min.

-

D18

105 min. DH18

265 min.

D16

12 min.

25 min.

40 min.

30 min.

D21

120 min. DH21

285 min.

D18

12 min.

25 min.

50 min.

40 min.

D105

120 min. DH175

200 min.

D20

12 min.

25 min.

55 min.

45 min.

D135

105 min. DH225

175 min.

D21

12 min.

35 min.

65 min.

55 min.

D165

105 min. DH275

175 min.

D35

15 min.

30 min.

55 min.

45 min.

D195

105 min. DH325

175 min.

D40

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H14

90 min.

D45

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H18

120 min.

D50

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H21

135 min.

D55

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H105

120 min.

D60

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H135

105 min.

D65

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H165

105 min.

D70

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H195

105 min.

D75

15 min.

30 min.

45 min.

40 min.

H12

-

25 min.

25 min.

-

H14

-

25 min.

40 min.

-

DH18

55 min.

H16

12 min.

25 min.

50 min.

40 min.

DH21

55 min.

H18

12 min.

25 min.

60 min.

50 min.

DH140

55 min.

H20

12 min.

25 min.

70 min.

60 min.

DH180

55 min.

H21

12 min.

35 min.

90 min.

70 min.

DH220

55 min.

H35

15 min.

30 min.

70 min.

60 min.

DH260

55 min.

H40

15 min.

30 min.

65 min.

50 min.

H45

15 min.

30 min.

60 min.

45 min.

H50

15 min.

30 min.

55 min.

45 min.

H55

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H60

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H65

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H70

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H75

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

H80

15 min.

30 min.

50 min.

45 min.

štafety

družstva

Sprintové štafety

Pozn.:
- V Prováděcích předpisech k soutěžím lze upravit směrné časy štafet (zvláště při pořádání 2 závodů
v jednom dni).
- Ve veteránských kategoriích v závodech štafet (i klubů) by měl být jeden úsek výrazně kratší.
- V závodě klubů by u dorostu a dospělých měl být jeden úsek výrazně kratší na tratích pro D i H.
- Sprintové štafety: 12 až 15 minut pro jeden úsek pro všechny kategorie (musí být upřesněno
v pokynech).

