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PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 
K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2019 

 

Soutěžní komise sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů v souladu s platným Soutěžním 

řádem soutěží sekce OB vydává tyto Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2019: 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE A VETERANIÁDY 

1. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR v nočním OB 

1. Termín: 13. 4. 2019. 

2. Pořádající subjekt: OK Slavia Hradec Králové (SHK). 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 

4. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR v nočním OB. 

2. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu 

1. Termín: 18. 5. 2019, pro všechny kategorie je závod jednokolový. 

2. Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU). 

3.  Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou: 

– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, nebo A (ročníku 

narození 2005 a starší); 

– v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 30. 4. 2019 do 25. místa; 

– v kategoriích D21 a H21 jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (elitní tým, A, U23); 

– závodníci (ročníku narození 2004 a starší), kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, 

H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti ve sprintu ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky 

bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství oblasti ve 

sprintu do 1. 5. 2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/); 

– v případě, že právo účasti na Mistrovství ČR ve sprintu v kategoriích D21 a H21 podle předchozích 

bodů získá menší počet závodníků než 30, bude právo startu postupně rozšířeno podle pořadí 

Rankingu k 30. 4. 2019 tak, až se naplní počet 30 v kategoriích D21 a H21 

Mistrovství ČR ve sprintu je otevřeno pro cizince ve všech kategoriích. Pořádající subjekt po konzultaci 

se soutěžní komisí rozdělí cizince podle výkonnosti do podkategorií D21, D21A, D21B resp. H21, 

H21A, H21B, resp. do veřejného závodu v dorosteneckých a juniorských kategoriích.  

4. V kategoriích D21 a H21 se losují v samostatné skupině na konci startovního pole ti závodníci, kteří jsou 

členy reprezentačního družstva ČR (elitní tým, A), závodníci, kteří jsou do 5. místa v Rankingu k 30. 4. 

2019, případně cizinci, které vybere pořádající subjekt po konzultaci se soutěžní komisí. 

5. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí k 5. 5. 2019. 

6. Žádost klubu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.3.2) nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 2. 5. 2019; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení 

divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

7. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR ve sprintu. 

8. Při M ČR jsou vypsány i podkategorie D21A, D21B, H21A a H21B (rankingový koeficient 1,04). 

3. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR sprintových štafet 

1. Termín: 19. 5. 2019. 

2. Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU). 

3. Právo startu: 

a) v kategorii dospělých má právo startu 32 štafet, které budou určeny následovně: 

– podle stavu k 31. 3. 2019 bude sestaven seznam žen a mužů, ve kterém budou nejdříve abecedně 

seřazeni závodníci se soutěžní licencí E, následně pak závodníci podle pořadí v Rankingu (pokud 

byli tito závodníci již v seznamu s licencí E, tak se ze seznamu dle Rankingu vyškrtnou); 

– v takto vytvořeném seznamu se cyklicky vybírají v pořadí žena/muž závodníci příslušného 

klubu; 
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– po naplnění počtu 2D + 2H získává klub právo startu jedné štafety na M ČR; 

– takto se postupuje, až je vybráno 32 štafet s právem startu, z jednoho klubu může být vybráno 

maximálně 6 štafet; 

– stejným způsobem je stanoveno i pořadí dalších štafet se statutem náhradníků; 

b) v kategorii dorostu bude ze seznamu licencí A k 31. 3. 2019 (ročníky narození 2001 – 2005) určen 

počet štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodníků) naplněním počtu 2D + 1H, resp. 1D + 2H 

závodníků s licencí A. 

4. Ve štafetě na M ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2005 a starší.  

5. Žádost klubu o start štafety nad tento počet (SŘ čl. II.7.3) nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 2. 5. 2019. 

6.  V případě, že se do uzávěrky přihlášek štafeta(y) s právem startu v kategorii dospělých nepřihlásí, vyzve 

pořádající subjekt náhradníka(y). 

7.  Spolu s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR sprintových štafet, která proběhne následně po M ČR. 

4. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR na krátké trati 

1. Termín: 22. – 23. 6. 2019 (22. 6. – kvalifikace, 23. 6. – finále). 

2. Pořádající subjekt: TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu (LTU). 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou: 

– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A (ročníku narození 

2005 a starší) nebo B (ročníku narození 2004 a starší); 

– v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k 30. 4. 

2019 do 170. místa; 

– v kategoriích D21 a H21 maximálně 5 nejlepších závodníků, kteří mají méně než 8 započtených 

závodů v Rankingu k 30. 4. 2019 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet dvou 

nejlepších bodových hodnot lepší než 170. závodník (pouze závodníci ročníku narození 1998 a 

starší);  

– závodníci (ročníku narození 2004 a starší), kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, 

H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na krátké trati ve své oblasti na prvním místě mezi 

závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství 

oblasti na krátké trati do 26. 5. 2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/); 

– cizincem, který je ve World Rankingu IOF (http://ranking.orienteering.org/?ohow=F#list) k 30. 4. 2019 do 

400. místa. 

4. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí ke dni 2. 6. 2019. 

5. Žádost klubu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.2.2) nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 28. 5. 2019; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení 

divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

6. Pro rozdělení do kvalifikačních skupin je vzato umístění závodníků podle stavu Rankingu k 31. 5. 2019 

a průběžný INOV-8 CUP - žebříček A po 5 kolech (hodnotí se 3 nejlepší výsledky). 

7. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR na krátké trati. Právo startu mají závodníci, kteří se 

přihlásí v souladu s rozpisem závodu.  

8. V kvalifikaci Veteraniády ČR na krátké trati nebudou žádné kategorie rozděleny do dvou kvalifikačních 

skupin.  

5. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR na klasické trati 

1. Termín: 21. – 22. 9. 2019 (21. 9. – kvalifikace, 22. 9. – finále). 

2. Pořádající subjekt: TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu (TJN). 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou: 

– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R nebo A (ročníku 

narození 2005 a starší) nebo soutěžní licence B (ročníku narození 2004 a starší), kteří jsou 

v průběžném pořadí žebříčku B po jarní části (v žebříčku B-Čechy se hodnotí ze 4 závodů 3 nejlepší 

výsledky; v žebříčku B-Morava se hodnotí z 5 závodů 3 nejlepší výsledky) do 10. místa v kategorii, 

ve které chtějí startovat na M ČR;  

– v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k 31. 7. 

2019 do 170. místa; 
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– v kategoriích D21 a H21 maximálně 5 nejlepších závodníků, kteří mají méně než 8 započtených 

závodů v Rankingu k 31. 7. 2019 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet dvou 

nejlepších bodových hodnot lepší než 170. závodník (pouze závodníci ročníku narození 1998 a 

starší);  

– závodníci (ročníku narození 2004 a starší), kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, 

H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na klasické trati ve své oblasti na prvním místě mezi 

závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství 

oblasti na klasické trati do 26. 8. 2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/); 

–  cizincem, který je ve World Rankingu IOF (http://ranking.orienteering.org/?ohow=F#list) k 31. 7. 2019 do 

400. místa. 

4. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí k 1. 9. 2019. 

5. Žádost klubu o start závodníka mimo tato omezení (SŘ čl. II.1.2) nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 26. 8. 2019; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení 

divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

6. Pro rozdělení do kvalifikačních skupin je vzato umístění závodníků podle stavu Rankingu k 31. 8. 2019 

a průběžný INOV-8 CUP - žebříček A po 8 závodech (hodnotí se 5 nejlepších výsledků). 

7. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR na klasické trati. Právo startu mají závodníci, kteří se 

přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 

8.  V kvalifikaci Veteraniády ČR na klasické trati budou rozděleny do dvou kvalifikačních skupin 

s rozdílnou tratí kategorie, do kterých se přihlásí více než 50 závodníků. 

6. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR štafet 

1. Termín: 5. 10. 2019. 

2. Pořádající subjekt: SK Praga (PGP). 

3. Startují pouze klubové štafety: 

a) všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Českého poháru štafet po 6 kolech (z 6 

závodů se hodnotí 3 nejlepší výsledky) do: 

 D18 30. místa H18 30. místa 

 D21 35. místa H21 45. místa 

b) štafety, které se v kategoriích D18, D21, H18 a H21 umístily na Mistrovství oblasti štafet ve své 

oblasti na prvním místě mezi štafetami bez práva startu podle odst. a), podmínkou je zveřejnění 

výsledků Mistrovství oblasti štafet do 16. 9. 2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). 

4. Ve štafetě na M ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2005 a starší. 

5. Žádost klubu o start štafety mimo kvalifikaci (SŘ čl. II.5.3) nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 17. 9. 2019. 

6. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR štafet.  

7. Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva, Veteraniáda ČR klubů 

1. Termín: 6. 10. 2019. 

2. Pořádající subjekt: SK Praga (PGP). 

3. Na M ČR klubů mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2005 a starší. 

4. Současně s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR klubů.  

5. V prostoru Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva, Veteraniáda ČR klubů může být ve 

stejném čase vypsána i jedna další sportovní akce, maximálně s jednou kategorií. 

 

II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

1. Manufaktura Český pohár 2019 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 11. 5. Manufaktura Český pohár – sprint KSU D21E, H21E 

 2. 18. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu  LPU D21, H21 

 3. 1. 6. Manufaktura Český pohár – klasická trať DKP, DOK D21E, H21E 

 4. 2. 6. Manufaktura Český pohár – krátká trať DKP, DOK D21E, H21E 
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 5.  23. 6.  Mistrovství ČR na krátké trati  LTU D21, H21 

 6.  7. 9.  Manufaktura Český pohár – klasická trať TZL D21E, H21E 

 7.   8. 9.  Manufaktura Český pohár – krátká trať TZL D21E, H21E 

 8. 14. 9. Manufaktura Český pohár – sprint VLI D21E, H21E 

 9. 22. 9.  Mistrovství ČR na klasické trati TJN D21, H21 

2.  Do konečného hodnocení Manufaktura Českého poháru se započítává 5 nejvyšších bodových hodnot 

každého závodníka. 

3. Prvních 5 závodníků v celkovém hodnocení každé kategorie získá finanční odměny (15000 – 10000 – 

5000 – 3000 – 1000 Kč). 

4. Celkové výsledky Manufaktura Českého poháru budou vyhlášeny při M ČR štafet dne 5. 10. 2019. 

2. INOV-8 CUP – žebříček A 2019 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 15. 4. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať SHK 

 2. 11. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint KSU 

 3. 18. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu  LPU 

 4. 1. 6. INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať DKP, DOK 

 5. 2. 6. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať DKP, DOK 

 6.  23. 6.  Mistrovství ČR na krátké trati  LTU 

 7.  7. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať TZL 

 8.   8. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať TZL 

 9. 14. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint VLI 

 10. 22. 9.  Mistrovství ČR na klasické trati TJN 

2. Do INOV-8 CUP – žebříčku A přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 31. 3. 

2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí.  

3.  Do konečného hodnocení žebříčku se započítává 6 nejvyšších bodových hodnot každého závodníka. 

4. Celkové výsledky INOV-8 CUP – žebříčku A budou vyhlášeny při M ČR štafet dne 5. 10. 2019. 

3. Žebříček B-Čechy západ 2019 

1.  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 1. 6. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať DKP, DOK 

 2. 2. 6. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať DKP, DOK 

 3. 15. 6. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať MLA, DCH 

 4. 16. 6. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať MLA, DCH 

 5.  7. 9.  Žebříček B-Čechy západ – klasická trať KAM 

 6.   8. 9.  Žebříček B-Čechy západ – krátká trať KAM 

2. Do žebříčku B-Čechy západ přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 20. 5. 

2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí.  

3.  V žebříčku B-Čechy západ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Pražské 

oblasti, ve Středočeské oblasti, v Ještědské oblasti a v Západočeské oblasti. 

4. Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy západ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého 

závodníka. 

4. Žebříček B-Čechy východ 2019 

1.  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 1. 6. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať SJI 

 2. 2. 6. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať SJI 

 3. 15. 6. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať VBM 

 4. 16. 6. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať VBM 

 5.  7. 9.  Žebříček B-Čechy východ – klasická trať CHC 

 6.   8. 9.  Žebříček B-Čechy východ – krátká trať CHC 

2. Do žebříčku B-Čechy východ přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 20. 5. 

2019 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí.  

3. V žebříčku B-Čechy východ budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni 

v Jihočeské oblasti, ve Východočeské oblasti a v oblasti Vysočina. 
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4. Do konečného hodnocení žebříčku B-Čechy východ se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého 

závodníka. 

5. Žebříček B-Morava 2019 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:  

 1. 6. 4. Žebříček B Morava – klasická trať (M Moravy) AOV 

 2. 1. 6. Žebříček B Morava – klasická trať PLU 

 3. 2. 6. Žebříček B Morava – krátká trať PLU 

 4.  15. 6. Žebříček B Morava – klasická trať VBM, BBM 

 5. 16. 6. Žebříček B Morava – krátká trať VBM, BBM 

 6. 7. 9. Žebříček B Morava – klasická trať TZL 

 7. 8. 9. Žebříček B Morava – krátká trať TZL 

2. Do žebříčku B-Morava přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 31. 3. 2019 

v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí. 

3. V žebříčku B-Morava budou hodnoceni pouze závodníci z klubů, kteří jsou registrováni v Jihomoravské 

oblasti, v Hanácké oblasti, ve Valašské oblasti a v Moravskoslezském kraji. 

4. Do konečného hodnocení žebříčku B-Morava se započítávají 4 nejvyšší bodové hodnoty každého 

závodníka. 

6. Český pohár štafet 2019 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 23. 3. ČPŠ – štafety (C)  PHK 

 2. 7. 4. ČPŠ – štafety (C)  AOV 

 3.  11. 5. ČPŠ – štafety (B)  KSU 

 4. 12. 5. ČPŠ – štafety (B)  KSU 

 5. 14. 9. ČPŠ – štafety (B)  TUR 

 6. 15. 9. ČPŠ – štafety (B)  VLI 

 7.  5. 10. ČPŠ – Mistrovství ČR štafet (A)  PGP 

2. Směrné časy pro vítězné štafety závodu 11. 5. 2019 KSU) a 14. 9. 2019 (TUR) jsou stanoveny v H21 

120 minut a v D18, H18 a D21 105 minut. 

3. Do konečného hodnocení Českého poháru štafet se započítává výsledek M ČR a další 3 nejvyšší bodové 

hodnoty každé štafety. 

4. Celkové výsledky Českého poháru štafet budou vyhlášeny při M ČR klubů dne 6. 10. 2019. 
 

7. Česká liga klubů 2019 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 23. 3. ČLK – štafety (C)  PHK 

 2. 7. 4. ČLK – štafety (C)  AOV 

 3. 11. 5. ČLK – štafety (B)  KSU 

 4. 12. 5. ČLK – štafety (B)  KSU 

  5.  19. 5. ČLK – Mistrovství ČR sprintových štafet (B)  LPU 

 6. 14. 9. ČLK – štafety (B)  TUR 

 7. 15. 9. ČLK – štafety (B)  VLI 

 8. 5. 10. ČLK – Mistrovství ČR štafet (A)  PGP 

 9. 6. 10. ČLK – Mistrovství ČR klubů (A)  PGP 

2. Do konečného hodnocení České ligy klubů se započítává 6 nejvyšších bodových hodnot každého klubu. 

3. Celkové výsledky České ligy klubů budou vyhlášeny při M ČR klubů dne 6. 10. 2019. 

8. Ranking 2019 

1.  Soutěž řídí Skupina pro Ranking (Pavel Kurfürst, Radim Kheil, Petr Klimpl a Ondřej Sysel), kontaktní 

adresa: pakuo@email.cz (Pavel Kurfürst). 

2.  Závody zařazené do Rankingu v roce 2019, včetně koeficientu závodu, jsou zveřejněny v IS ORIS 

(http://www.orientacnisporty.cz/oris/).  

3.  Výsledky podkategorie závodu zařazeného do Rankingu, nebudou započítávány do výsledků Rankingu 

v případě, že v této podkategorii došlo k některé z následujících situací: 
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– v závodě byla porušena Pravidla OB, Soutěžní řád Rankingu nebo soutěžní řád příslušné pořádající 

složky (sekce OB, oblasti sekce OB); 

– v závodě došlo k poškození závodníků (špatný zákres, zcizení kontroly, špatné zařazení závodníka 

do podkategorie ap.) u více než 5 % zúčastněných závodníků v podkategorii; 

– přítomná jury, nebo příslušná soutěžní komise (sekce OB, oblasti sekce OB) shledala závod jako 

neregulérní z jiných důvodů; takovéto rozhodnutí je nutno oznámit ihned po jeho zjištění (nejpozději 

do 2 dnů) na adresu Skupiny pro Ranking (P. Kurfürst). 

4.  Pořádající subjekty etapových závodů jsou povinni uvést v rozpisu závodu maximální kapacitu 

jednotlivých vypsaných výkonnostních podkategorií v kategoriích zařazených do Rankingu. 

5. Skupina pro Ranking může udělit závodníkům divokou kartu pro účast v závodě, u kterého to nevylučuje 

soutěžní řád. O přidělení divoké karty žádají závodníci prostřednictvím svých klubů nejpozději 1 týden 

před řádným termínem přihlášek k závodu Skupinu pro Ranking. O přidělení divoké karty informuje 

Skupina pro Ranking do 2 dnů před řádným termínem přihlášek k závodu prostřednictvím klubů 

žadatelů. Po řádném termínu přihlášek je seznam divokých karet doplněn maximálně do počtu 5 míst 

v každé podkategorii na základě přihlášek do podkategorií o závodníky, kteří nemají dle pořadí v 

Rankingu nárok na zařazení do dané podkategorie a současně mají méně než 8 započtených závodů a 

současně mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší, než nejhorší závodník dle tohoto součtu v 

dané podkategorii. Toto doplnění divokých karet provede pořádající subjekt použitím aplikace na 

http://www.fspraha.cz/ranking/. Definitivní seznam divokých karet zveřejní pořádající subjekt nejpozději 4 

dny po řádném termínu přihlášek v rámci seznamu přihlášených závodníků. 

6. Pořádající subjekt závodu, u něhož došlo k rozdělení některé kategorie zařazené do Rankingu na 

podkategorie, má právo vyžádat si na Skupině pro Ranking kontrolu seznamu závodníků zařazených do 

jednotlivých podkategorií v IS ORIS. 

7. Pořádající subjekt závodu zařazeného do Rankingu je povinen zadat výsledky závodu do 24 hodin po 

skončení závodu do IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/), tam je nutno zadat i případné opravy (na 

případné opravy je nutno upozornit e-mailem zpracovatele Rankingu Radima Kheila (e-mail: 

kheil@email.cz).  

8. Pozdě došlé výsledky nebudou do výpočtu zahrnuty. Výsledky ke konci měsíce budou zveřejněny do 5. 

dne následujícího měsíce v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/).  

9. Proti zveřejněným výsledkům lze podat rozklad do sedmi dnů od jejich zveřejnění. 

10. Rozklad proti způsobu výpočtu bodů se podává spolu se zdůvodněním na adresu zpracovatele 

Rankingu. V případě uznání rozkladu zpracovatel výsledek opraví. Opravený výsledek bude zveřejněn 

do deseti dnů od uplynutí lhůty pro podání protestu. 

11.  Rozklad proti výsledkům jednotlivého závodu se podává paralelně pořádajícímu subjektu i příslušného 

závodu a zpracovateli Rankingu. Pořádající subjekt napadeného závodu (nebo osoba pověřená oblastí) 

oznámí zpracovateli Rankingu výsledek projednání rozkladu do tří dnů od jeho obdržení. V případě, že 

uznáním rozkladu došlo ke změně výsledků, zašle pořádající subjekt napadeného závodu (nebo osoba 

pověřená oblastí) společně s oznámením rovněž opravené výsledky všech podkategorií dotčeného 

závodu v povinném formátu e-mailem. Na základě těchto výsledků zpracovatel výsledek opraví. 

Opravený výsledek bude zveřejněn do 14 dnů od uplynutí lhůty pro podání protestu. 

12.  Soutěžní komise příslušné složky sekce OB nebo pořádající subjekt etapových závodů může požádat 

o změnu termínu nebo pořádajícího subjektu závodu, uvedeného v kalendáři Rankingu, a to nejméně 

jeden měsíc před termínem konání u jednodenních závodů a tři měsíce před termínem konání 

u etapových závodů. Skupina pro Ranking určí pro dotčený závod nové rozhodné datum. Rozhodnutí 

bude zveřejněno do sedmi dnů od přijetí žádosti na internetových stránkách sekce OB. 

 

9. Ranking veteránů 2019 

1.  Soutěž řídí Skupina pro Ranking (Pavel Kurfürst, Radim Kheil, Petr Klimpl a Ondřej Sysel), kontaktní 

adresa: pakuo@email.cz (Pavel Kurfürst). 

2.  Do Rankingu veteránů v roce 2019 jsou zařazeny závody těch kategorií, které jsou vypsány na stejné 

sportovní akci jako závody zařazené do Rankingu. Tyto závody jsou zveřejněny v IS ORIS 

(http://www.orientacnisporty.cz/oris/).  

3.  Pro Ranking veteránů platí obdobná ustanovení jako pro Ranking (čl. II:8.3 a II.8.7 – II.8.12). 

 

http://www.orientacnisporty.cz/oris/
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III. OSTATNÍ USTANOVENÍ K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 

1. Jednotlivé soutěže sekce OB řídí soutěžní komise sekce OB. 

2. Výsledky soutěží sekce OB budou zveřejněny na internetové stránce sekce OB v IS ORIS 

(http://www.orientacnisporty.cz/oris/), výsledky dlouhodobých soutěží i na stránce sekce OB 

(http://orientacnibeh.cz). 

3. Žádosti o výjimečné přidělení soutěžní licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 28. 2. 2019 na 

adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz. 

4. Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB jsou stanoveny takto: 

žebříček A – klasická trať  220 Kč    

žebříček A – krátká trať  190 Kč  

žebříček A – sprint  170 Kč  

závod D21, H21 při závodech ŽA, ŽB – klasická trať 220 Kč 

závod D21, H21 při závodech ŽA, ŽB – krátká trať 190 Kč 

závod D21, H21 při závodech ŽA, ŽB – sprint  170 Kč 

žebříček B – klasická trať  120 Kč (žactvo)  

  150 Kč (kategorie D/H60 a výše)  

  200 Kč (ostatní kategorie)  

žebříček B – krátká trať  120 Kč (žactvo) 

  140 Kč (kategorie D/H60 a výše) 

  180 Kč (ostatní kategorie) 

Mistrovství ČR na klasické trati  500 Kč (za oba dny ostatní kategorie) 

Veteraniáda ČR na klasické trati  360 Kč (za oba dny kategorie D/H60 a výše) 

  440 Kč (za oba dny ostatní kategorie) 

Mistrovství ČR na krátké trati  400 Kč (za oba dny ostatní kategorie) 

Veteraniáda ČR na krátké trati  300 Kč (za oba dny kategorie D/H60 a výše) 

  370 Kč (za oba dny ostatní kategorie) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB  180 Kč (kategorie D/H60 a výše) 

  210 Kč (ostatní kategorie) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu  160 Kč (kategorie D/H60 a výše) 

  190 Kč (ostatní kategorie) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet  550 Kč (za štafetu kategorie D/H 195) 

  650 Kč (za štafetu ostatní kategorie) 

Mistrovství ČR klubů   1400 Kč (za družstvo dorostu, dospělých) 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva  1000 Kč (za družstvo žactva) 

Veteraniáda ČR klubů     900 Kč (za družstvo kategorie DH325) 

  1000 Kč (za družstvo ostatní kategorie) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet 750 Kč (za štafetu kategorie DH260) 

  850 Kč (za štafetu ostatní kategorie) 

Český pohár štafet  650 Kč (za štafetu) 

5. Vklad při protestech na závodech soutěží sekce OB v roce 2019 činí 400 Kč. 

6. Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu (Směrnice pro hospodaření ČSOS): 

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati  40 000 Kč (za oba dny) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati  30 000 Kč (za oba dny) 

Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB  12 000 Kč    

Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet  15 000 Kč    

Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů  15 000 Kč    

Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu  30 000 Kč    

Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet  20 000 Kč 

Závod žebříčku A samostatný (není ŽB)    7 500 Kč    

Závod Českého poháru štafet    7 500 Kč    

Závod žebříčků A+ B (KT, KL), závod žebříčku B            0 Kč 

7. Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky) je pořádající subjekt 

závodu povinen zveřejnit v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/) a současně na www stránce závodu 

uvedené v příloze č. 2 (pokud jsou v příloze 2 tyto závody zařazeny). 
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8. Výsledky závodu je pořádající subjekt povinen zveřejnit do 24 hodin po ukončení závodu v IS ORIS 

(http://www.orientacnisporty.cz/oris/).  

9. Doplnění závodu do oficiálního kalendáře závodů sekce OB je možné následujícím postupem: oblast 

sekce OB nebo pořádající subjekt etapových závodů požádá nejméně jeden měsíc předem 

u jednodenních závodů a tři měsíce předem u etapových závodů o dodatečné zařazení závodu do 

oficiálního kalendáře skupinu pro Ranking (kontaktní adresa: pakuo@email.cz – Pavel Kurfürst); skupina 

pro Ranking určí pro závody zařazené do Rankingu rozhodné datum a své rozhodnutí zašle pověřenému 

členovi soutěžní komise (e-mail: kalendar@orientacnibeh.cz), který zajistí zveřejnění v kalendáři IS ORIS 

(viz Sdělení sekce OB 4/2013). 

10. Změna termínu závodu v oficiálním kalendáři závodů je možná následujícím postupem: oblast sekce 

OB nebo pořádající subjekt závodu požádá nejméně jeden měsíc předem u jednodenních závodů a tři 

měsíce předem u etapových závodů o změnu termínu závodu zařazeného do oficiálního kalendáře 

pověřenému členovi soutěžní komise (e-mail: kalendar@orientacnibeh.cz), který zajistí opravu termínu 

v kalendáři IS ORIS (viz Sdělení sekce OB 4/2013). 

11. Pořádající subjekt závodu soutěží sekce OB (s výjimkou závodů štafet a Mistrovství a Veteraniády ČR a 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva) je povinen zaslat do 24 hodin po skončení závodu na adresu 

obpostupy@obpostupy.cz data, která jsou specifikována na stránce: http://www.obpostupy.cz. Mapa s postupy 

bude vzápětí zveřejněna na adrese http://obpostupy.cz.  

12.  Přílohou těchto Prováděcích předpisů je přehled základních údajů o závodech soutěží sekce OB 2019 

(příloha č. 2). 

13.  Pro účely klasifikace se vypisují výkonnostní skupiny A na těchto etapových závodech: 

 28. – 30. 6. Cena střední Moravy KON žactvo (D/H14) 

 30. 8. – 1. 9. Cena východních Čech  LPU  žactvo (D/H14) 

14. Pro účely klasifikace se vypisují výkonnostní skupiny B na těchto etapových závodech: 

 19. – 21. 4. Velikonoce ve skalách DKP žactvo, dorost 

  28. – 30 6. Cena střední Moravy KON žactvo, dorost 

  5. – 7. 7. Třemošná 2019 LPM žactvo, dorost 

 12. – 14. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT žactvo, dorost 

 19. – 21. 7. Grand Prix Silesia AOP žactvo, dorost 

 24. – 28. 7. Bohemia Orienteering 2019 BOR žactvo, dorost 

  2. – 4. 8. Magnus cup ASU žactvo, dorost 

  7. – 11. 8. Orienteering Adventure OAV žactvo, dorost 

 16. – 18. 8. Rumcajsovy míle SJC žactvo, dorost 

 23. – 25. 8. Pěkné prázdniny s OB TUR žactvo, dorost 

 30. 8. – 1. 9. Cena východních Čech LPU žactvo, dorost 

 30. 8. – 1. 9. West cup NEK žactvo, dorost 

 30. 8. – 1. 9. Interkompas 45 SJH žactvo, dorost 

15.  Pořádající subjekt závodu soutěží sekce OB je povinen použít pro přihlášky IS ORIS 

(http://www.orientacnisporty.cz/oris/). V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít 

povinnou formu přihlášky, která je uvedena v příloze č. 1.  

16. Jury se na závodech soutěží sekce OB přednostně sestavuje z osob, které jsou ke dni závodu držiteli 

kvalifikace R1 (platný seznam rozhodčích je v IS ORIS). 

17. Za opožděnou žádost o mimořádný start na M ČR bude složen ve prospěch ČSOS poplatek ve výši 500 

Kč (po termínu vyhlášeném v kapitole I. až do termínu přihlášek, poté již není možno brát v úvahu). 

18. Na všech závodech sekce OB (s výjimkou závodů, které jsou zařazeny pouze do Rankingu budou 

povinně nastaveny označovací jednotky systému SportIdent do režimu bezdotykového ražení BEACON 

(umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). U závodů na oblastní úrovni o režimu ražení rozhodují oblasti 

sekce OB, u etapových závodů pořádající subjekt.  

19.  Tyto Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2019 nabývají účinnosti od 25. 1. 2019. Jejich 

změny a doplňky schvaluje na návrh soutěžní komise sekce OB vedení sekce OB. 
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           Příloha č. 1 

POVINNÉ FORMÁTY (PŘIHLÁŠKY, VÝSLEDKY) 

1. Povinná forma přihlášky zasílané e-mailem: 

Přihláška se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce (doporučuje se kódování 

Windows 1250, ale nevyžaduje se - jméno je jen informativní údaj) v této struktuře: 

REG. ČÍSLO   7 znaků (1-7) 

mezera   1 znak (8) 

KATEGORIE 10 znaků (9-18) 

mezera   1 znak (19) 

ČÍSLO ČIPU SI 10 znaků (20-29) 

mezera   1 znak (30) 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 25 znaků (31-55) 

mezera   1 znak (56) 

LICENCE   1 znak (57) 

mezera   1 znak (58) 

do konce řádky poznámka  (59-) 

Vzor:  JET6104·H21C·······0000313888·Novák·Jaromír·············A·80KC 
 (· = mezera) 

– Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí obsahovat mezeru. 

– Příjmení a jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle registračního čísla a 

slouží jen ke kontrole údajů. 

– Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód klubu. 

– Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 

– Do poznámky je možno uvádět platby, údaj mimo soutěž apod. podle údajů v rozpisu. 

– Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník), v žádném případě se nepoužívá tabulátor. 

2. Povinné údaje výsledků (podle Pravidel OB):  

a) V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje o závodě a jeho průběhu (název 

závodu a jeho zařazení do soutěží, datum závodu, kód závodu, pořádající subjekt, místo, mapa, 

funkcionáři – ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitel tratí, zhodnocení závodu, adresa pro případné 

protesty). Za zásadní údaje jsou vždy považovány podané protesty a způsob jejich řešení. 

b) Ve výsledcích závodu jednotlivců se uvádí u každého závodníka jeho pořadí v rámci kategorie 

(podkategorie), jeho příjmení a jméno, registrační číslo v sekci OB (u cizinců ročník narození), 

licence a výsledný čas. 

c) Ve výsledcích závodů štafet se kromě jména klubu a celkového času štafety uvádějí jména 

závodníků, jejich registrační čísla v sekci OB, časy jejich předávky a časy dosažené na jednotlivých 

úsecích trati. 
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Příloha č. 2 

PŘEHLED ZÁVODŮ SOUTĚŽÍ SEKCE OB 2019 

 

23. 3. 2019    Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  OK 99 Hradec Králové (PHK) 

Ředitel závodu:  Jan Panchártek 

Hlavní rozhodčí:  Radek Kubíček (R1) 

Stavba tratí: Jan Panchártek (R1), Petr Losman (R3) 

Hlavní kartograf: Jan Potštejnský 

Centrum:  Hradec Králové, Stříbrný rybník 

Prostor závodu:  Hradec Králové Malšovice, Svinary 

Popis terénu:  Rovinatý terén s hustou sítí cest, potoků a vodotečí. V prostoru se střídá dobře 

průběžný les s těžko průběžnými hustníky. 

Předchozí mapa:  Stříbrný potok (2011), Hradecká placka (2015) 

Datum přihlášek:  17. 3. 2019 

Webové stránky:  http://jp2019.ok99.cz 

Start 00: 12:00 

 

6. 4. 2019   Žebříček B-Morava – klasická trať 

Pořádající subjekt:  TJ Baník Ostrava, oddíl orientačního běhu (AOV) 

Ředitel závodu:  Miroslav Hrubý 

Hlavní rozhodčí:  Monika Krejčíková (R1) 

Stavba tratí: Jiří Vlach (R3) 

Hlavní kartograf: Martin Telecký 

Centrum:  Háj ve Slezsku, Chabičov 

Prostor závodu:  Háj ve Slezsku, Velká Polom, Hrabyně, Mokré Lazce, Smolkov 

Popis terénu:  Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí 

terénní pozůstatky z 2. světové války, jámy a okopy, včetně betonových pevnůstek. 

Porostově členitý smíšený les se střední hustotou cest. 

Předchozí mapa:  Ostrá hůrka (1994), Lhota (1993) 

Datum přihlášek:  24. 3. 2019 

Webové stránky:  https://www.ataco.cz/ob/mm2019 

Start 00: 12:00 

 

7. 4. 2019   Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  TJ Baník Ostrava, oddíl orientačního běhu (AOV) 

Ředitel závodu:  Miroslav Hrubý 

Hlavní rozhodčí:  Monika Krejčíková (R1) 

Stavba tratí: Jiří Vlach (R3) 

Hlavní kartograf: Martin Telecký 

Centrum:  Háj ve Slezsku, Chabičov 

Prostor závodu:  Háj ve Slezsku, Velká Polom, Hrabyně, Mokré Lazce, Smolkov 

Popis terénu:  Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí 

terénní pozůstatky z 2. světové války, jámy a okopy, včetně betonových pevnůstek. 

Porostově členitý smíšený les se střední hustotou cest. 

Předchozí mapa:  Ostrá hůrka (1994), Lhota (1993) 

Datum přihlášek:  24. 3. 2019 

Webové stránky:  https://www.ataco.cz/ob/mm2019 

Start 00: 9:30 

 

13. 4. 2019   Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB 

Pořádající subjekt:  OK Slavia Hradec Králové (SHK) 

Ředitel závodu:  Karel Toužil 

Hlavní rozhodčí:  Jan Netuka (R1) 

Stavba tratí: Michal Jedlička (R1) 
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Hlavní kartograf: Jan Netuka 

Centrum:  Boháňka - místní část Skála 

Prostor závodu:  Boháňka, Rohoznice, Velký Vřešťov 

Popis terénu:  Středně členitý podhorský terén (280 - 420 m n.m.) s řadou terénních tvarů, v části s 

pozůstatky po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností 

porostů.  

Předchozí mapa:  Skála (1998), Vřešťovský chlum (2001) 

Datum přihlášek:  27. 3. 2019 

Webové stránky:  https://mcrnob-za-2019.shk-ob.cz 

Start 00: 21:00  

 

14. 4. 2019    Žebříček A – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OK Slavia Hradec Králové (SHK) 

Ředitel závodu:  Karel Toužil 

Hlavní rozhodčí:  Jan Netuka (R1) 

Stavba tratí: Jakub Weiner (R2) 

Hlavní kartograf: Jan Netuka 

Centrum:  Boháňka - místní část Skála 

Prostor závodu:  Boháňka, Rohoznice, Velký Vřešťov 

Popis terénu:  Středně členitý podhorský terén (280 - 420 m n.m.) s řadou terénních tvarů, v části s 

pozůstatky po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností 

porostů.  

Předchozí mapa:  Skála (1998), Vřešťovský chlum (2001) 

Datum přihlášek:  7. 4. 2019 

Webové stránky:  https://mcrnob-za-2019.shk-ob.cz 

Start 00: 11:00  

 

11. 5. 2019    Český pohár, žebříček A – sprint, WRE 

Pořádající subjekt:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

Ředitel závodu:  Pavel Paloncý 

Hlavní rozhodčí:  Zdeněk Janů, KSU5749 (R3) 

Stavba tratí: Petr Turczer (R1), Zdeněk Rajnošek 

Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek 

Centrum:  Šumperk, Sady 1. máje; Obchodní akademie 

Prostor závodu:  Historické centrum města Šumperka a přilehlé parky. 

Popis terénu:  Nepravidelná horizontálně i vertikálně členitá oblast městské zástavby - historické 

centrum se systémem hradeb. Velké množství bočních uliček. V části prostoru 

členité parky a sídlištní zástavba. Omezený výskyt automobilové dopravy - pěší 

zóny. 

Předchozí mapa:  Hrom aby do toho (2015); Šumperk (2008) 

Datum přihlášek:  29. 4. 2019 

Webové stránky:  http://www.ksu.cz/cp2019 

Start 00: 10:00 

 

11. 5. 2019 Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

Ředitel závodu:  Pavel Paloncý 

Hlavní rozhodčí:  Petr Turczer (R1) 

Stavba tratí: Zdeněk Janů, KSU5749 (R3), Zdeněk Janů, KSU9045 (R3)  

Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek 

Centrum:  Třemešek, rekreační areál 

Prostor závodu:  Lesní komplex v okolí Rekreačního areálu Třemešek severně od obcí Mladoňov a 

Třemešek 

Popis terénu:  Horský les v jižní části CHKO Jeseníky v nadmořské výšce 470 - 720 m n.m. Jedná 

se o kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských 

hustníků s minimálním množstvím sezónního porostu. Hustota komunikací je 

průměrná. V terénu se nachází velké množství detailů (skály, kameny, kupky, 
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bažinky, hustníčky,..). Běžecká podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se 

zde i běžecky rychlé pasáže. 

Předchozí mapa:  Kopka (2012), Mrtvý muž (2001) 

Datum přihlášek:  29. 4. 2019 

Webové stránky:  http://www.ksu.cz/cp2019 

Start 00: 16:00 

 

12. 5. 2019   Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

Ředitel závodu:  Pavel Paloncý 

Hlavní rozhodčí:  Petr Turczer (R1) 

Stavba tratí: Zdeněk Janů, KSU5749 (R3), Zdeněk Janů, KSU9045 (R3)  

Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek 

Centrum:  Třemešek, rekreační areál 

Prostor závodu:  Lesní komplex v okolí Rekreačního areálu Třemešek severně od obcí Mladoňov a 

Třemešek 

Popis terénu:  Horský les v jižní části CHKO Jeseníky v nadmořské výšce 470 - 720 m n.m. Jedná 

se o kopcovitý terén se střídavou průběžností ovlivněnou četným výskytem horských 

hustníků s minimálním množstvím sezónního porostu. Hustota komunikací je 

průměrná. V terénu se nachází velké množství detailů (skály, kameny, kupky, 

bažinky, hustníčky,..). Běžecká podložka odpovídá horskému terénu, ale vyskytují se 

zde i běžecky rychlé pasáže. 

Předchozí mapa:  Kopka (2012), Mrtvý muž (2001) 

Datum přihlášek:  29. 4. 2019 

Webové stránky:  http://www.ksu.cz/cp2019 

Start 00: 10:00 

 

18. 5. 2019     Mistrovství a Veteraniáda ČR – sprint 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Ředitel závodu:  Dušan Stránský 

Hlavní rozhodčí:  Adam Zitka (R1) 

Stavba tratí: Petr Fencl (R2), Zbyněk Štěrba (R3) 

Hlavní kartograf: Jan Fátor 

Centrum:  Čáslav, sportovní areál Vodranty 

Prostor závodu:  Město Čáslav 

Popis terénu:  Historické centrum města Čáslav, přilehlé parky, vilová čtvrť, městský lesopark, 

sportovní areály. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  5. 5. 2019 

Webové stránky:  http://lpu.cz/mcr19 

Start 00: 13:00 

 

19. 5. 2019    Mistrovství a Veteraniáda ČR – sprintové štafety 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Ředitel závodu:  Karel Haas 

Hlavní rozhodčí:  Petr Klimpl (R1) 

Stavba tratí: Zuzana Klimplová (R2), Lukáš Hovorka (R3) 

Hlavní kartograf: Petr Fiala 

Centrum:  Pardubice, Polabiny 3. 

Prostor závodu:  Pardubice, městská část Polabiny 3. 

Popis terénu:  Sídliště Polabiny 3, areály škol, zeleň s vodními prvky na břehu Labe, rovinatý 

terén. 

Předchozí mapa:  Labe (2007) 

Datum přihlášek:  5. 5. 2019 

Webové stránky:  http://lpu.cz/mcr19 

Start 00: 9:00 
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1. 6. 2019     Český pohár, žebříček A, žebříček B Čechy-západ – klasická trať, WRE 

Pořádající subjekt:  OK Doksy (DOK), Oddíl OB Kotlářka (DKP) 

Ředitel závodu:  Martin Janata 

Hlavní rozhodčí:  Dominika Plochová (R1) 

Stavba tratí: Daniel Novák (R2) 

Hlavní kartograf: Tom Novák 

Centrum:  Skalka u Doks, Nová Skalka 

Prostor závodu:  Skalka u Doks, Staré Splavy, Jestřebí, Chlum 

Popis terénu:  Členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s 

náletovými porosty, menší počet komunikací. 

Předchozí mapa:  Selská rokle jih (2010), Selská rokle sever (2010), Braniborská jeskyně (2016) 

Datum přihlášek:  13. 5. 2019 

Webové stránky:  http://www.obkotlarka.cz/cp2019 

Start 00: 12:00 

 

1. 6. 2019     Žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

Pořádající subjekt:  OK Jihlava (SJI) 

Ředitel závodu:  Eva Dokulilová 

Hlavní rozhodčí:  Milan Venhoda (R1) 

Stavba tratí: Aleš Petráček (R1) 

Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek 

Centrum:  Větrný Jeníkov 

Prostor závodu:  Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Smrčná 

Popis terénu:  Porostově různorodý les, zvlněný terén. 

Předchozí mapa:  Roháč (2006) 

Datum přihlášek:  19. 5. 2019 

Webové stránky:  http://zb2019.okjihlava.cz 

Start 00: 12:00 

 

1. 6. 2019 Žebříček B Morava – klasická trať 

Pořádající subjekt:  TJ SOKOL Plumlov (PLU) 

Ředitel závodu:  Radoslav Matyšek 

Hlavní rozhodčí:  Ladislav Grepl (R2) 

Stavba tratí: Robert Binar (R2), Karel Otruba 

Hlavní kartograf: Bohumil Háj 

Centrum:  Otaslavice, biotop 

Prostor závodu:  Otaslavice, Podivice, Kobylničky 

Popis terénu:  kopcovitý, porostově velmi různorodý (jehličnatý, listnatý a smíšený) s velmi 

rozdílnou průběžností, oblast s vysokými skálami (výška 10 m), hustá síť 

komunikací 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  26. 5. 2019 

Webové stránky:  http://zb19.obplu.cz 

Start 00: 12:00  

 

2. 6. 2019     Český pohár, žebříček A, žebříček B Čechy-západ – krátká trať, WRE 

Pořádající subjekt:  OK Doksy (DOK), Oddíl OB Kotlářka (DKP) 

Ředitel závodu:  Martin Janata 

Hlavní rozhodčí:  Marie Pospíšilová (R1) 

Stavba tratí: Ondřej Pospíšil (R1) 

Hlavní kartograf: Tom Novák 

Centrum:  Skalka u Doks, Nová Skalka 

Prostor závodu:  Skalka u Doks, Staré Splavy, Jestřebí, Chlum 

Popis terénu:  Členitý, pískovcové skalnaté hřbety a údolí, převážně dobře průchodný les, oblasti s 

náletovými porosty, menší počet komunikací. 

Předchozí mapa:  Selská rokle jih (2010), Selská rokle sever (2010), Braniborská jeskyně (2016) 

Datum přihlášek:  13. 5. 2019 



Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2019                                                                                   Příloha 

-14- 

Webové stránky:  http://www.obkotlarka.cz/cp2019 

Start 00: 10:00 

 

2. 6. 2019     Žebříček B Čechy-východ – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OK Jihlava (SJI) 

Ředitel závodu:  Eva Dokulilová 

Hlavní rozhodčí:  Milan Venhoda (R1) 

Stavba tratí: Jaroslav Zeman (R2) 

Hlavní kartograf: Zdeněk Rajnošek 

Centrum:  Větrný Jeníkov 

Prostor závodu:  Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Smrčná 

Popis terénu:  Porostově různorodý les, zvlněný terén. 

Předchozí mapa:  Roháč (2006) 

Datum přihlášek:  19. 5. 2019 

Webové stránky:  http://zb2019.okjihlava.cz 

Start 00: 10:00 

 

2. 6. 2019     Žebříček B Morava – krátká trať 

Pořádající subjekt:  TJ SOKOL Plumlov (PLU) 

Ředitel závodu:  Radoslav Matyšek 

Hlavní rozhodčí:  Ladislav Grepl (R2) 

Stavba tratí: Robert Binar (R2), Karel Otruba 

Hlavní kartograf: Bohumil Háj 

Centrum:  Otaslavice, biotop 

Prostor závodu:  Otaslavice, Podivice, Kobylničky 

Popis terénu:  kopcovitý, porostově velmi různorodý (jehličnatý, listnatý a smíšený) s velmi 

rozdílnou průběžností, oblast s vysokými skálami (výška 10 m), hustá síť 

komunikací 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  26. 5. 2019 

Webové stránky:  http://zb19.obplu.cz 

Start 00: 10:00  

 

15. 6. 2019     Žebříček B Čechy-západ – krátká trať 

Pořádající subjekt:  MLOK Mariánské Lázně (MLA), Radioelektronika Cheb (DCH) 

Ředitel závodu:  Libor Černý 

Hlavní rozhodčí:  Jan Michalec (R1) 

Stavba tratí: Josef Milota (R3) 

Hlavní kartograf: Aleš Hejna 

Centrum:  Mariánské Lázně, areál zdraví Kamzík 

Prostor závodu:  Mariánské Lázně, Zádub-Závišín, Rájov, Sítiny, Kladská 

Popis terénu:  Část prostoru tvoří začátek náhorní plošiny Slavkovského lesa s podmáčeným 

podkladem, vodotečemi a těžkou běžeckou podložkou mimo cesty. Místy se 

vyskytují kameny, skupiny kamenů, osamocené skalky, staré lomečky a hliniště. 

Hustota cest a pěšin střední, některé pěšiny, hlavně ve vzdálenějších částech, jsou 

málo užívané.   

Předchozí mapa:  Pastýřské odpočívadlo (2013) 

Datum přihlášek:  2. 6. 2019 

Webové stránky:  https://mlokml.cz/kamzik2019 

Start 00: 12:00 

 

15. 6. 2019 Žebříček B Morava, žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

Pořádající subjekt:  VSK Mendelu Brno (VBM), BETA URSUS Orienteering (BBM) 

Ředitel závodu:  Emil Bauer 

Hlavní rozhodčí:  Zdeněk Mazal (R2) 

Stavba tratí: Aleš Chmelík (R2) 

Hlavní kartograf: Evžen Cigoš 
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Centrum:  Vranov, louka na západ od obce 

Prostor závodu:  Vranov, Lelekovice, Podlesí, Svinošice, Šebrov 

Popis terénu:  Smíšený les v nadmořské výšce 350 – 560 m n. m., členitý a místy poměrně 

kopcovitý terén bohatý na terénní i porostové detaily; průchodnost kolísá od výborné 

až po ztíženou, místy sezónní podrost (vrcholový hřeben se skalními útvary pro 

závod nebude z důvodu ochrany přírody využit). 

Předchozí mapa:  Babí lom (1990) 

Datum přihlášek:  2. 6. 2019 

Webové stránky:  http://zb2019.vsk-mendelu.cz 

Start 00: 12:00 

 

16. 6. 2019     Žebříček B Čechy-západ – klasická trať 

Pořádající subjekt:  MLOK Mariánské Lázně (MLA), Radioelektronika Cheb (DCH) 

Ředitel závodu:  Libor Černý 

Hlavní rozhodčí:  Jan Michalec (R1) 

Stavba tratí: Luděk Bartoš (R1) 

Hlavní kartograf: Aleš Hejna 

Centrum:  Mariánské Lázně, areál zdraví Kamzík 

Prostor závodu:  Mariánské Lázně, Zádub-Závišín, Rájov, Sítiny, Kladská 

Popis terénu:  S-SV část prostoru tvoří náhorní plošina Slavkovského lesa s podmáčeným 

podkladem a těžkou běžeckou podložkou mimo cesty, s vodotečemi a prameny 

několika potoků, svahy v jižní a západní části prostoru a Úšovického (Kamenného) 

potoka s malou přehradní nádrží mají převýšením 70-100 metrů, údolí pak rozděluje 

závodní prostor na 2 části (za potokem je jeho cca 30 %). V částech mimo náhorní 

plošinu ve svazích a na hřbetech se vyskytují řídce kameny a samostatné skalky. V 

oblastech potoků místy kupky a malá údolíčka. Střední hustota cest.  

Předchozí mapa:  Modrý kámen I. (1991), Modrý kámen II. (1991), Pastýřské odpočívadlo (2013) 

Datum přihlášek:  2. 6. 2019 

Webové stránky:  https://mlokml.cz/kamzik2019 

Start 00: 10:00 

 

16. 6. 2019     Žebříček B Morava, žebříček B Čechy-východ – krátká trať  

Pořádající subjekt:  VSK Mendelu Brno (VBM), BETA URSUS Orienteering (BBM) 

Ředitel závodu:  Emil Bauer 

Hlavní rozhodčí:  Jan Fiala (R1) 

Stavba tratí: Pavel Ptáček (R2) 

Hlavní kartograf: Evžen Cigoš 

Centrum:  Vranov, louka na západ od obce 

Prostor závodu:  Vranov, Lelekovice, Podlesí, Svinošice, Šebrov 

Popis terénu:  Smíšený les v nadmořské výšce 350 – 560 m n. m., členitý a místy poměrně 

kopcovitý terén bohatý na terénní i porostové detaily; průchodnost kolísá od výborné 

až po ztíženou, místy sezónní podrost (vrcholový hřeben se skalními útvary pro 

závod nebude z důvodu ochrany přírody využit). 

Předchozí mapa:  Babí lom (1990) 

Datum přihlášek:  2. 6. 2019 

Webové stránky:  http://zb2019.vsk-mendelu.cz 

Start 00: 10:00 

 

22. – 23. 6. 2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (22. 6. – kvalifikace, 23. 6. – finále) 

Pořádající subjekt:  TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu (LTU) 

Ředitel závodu:  Pavel Petržela 

Hlavní rozhodčí:  Jan Panchártek (R1) 

Stavba tratí: Jan Petržela (R2) 

Hlavní kartograf: Zdeněk Sokolář 

Centrum:  Velké Svatoňovice – část obce Markoušovice, louka nad obcí 

Prostor závodu:  Markoušovice, Lhota, Poříčí, Bohuslavice nad Úpou, Sedmidomí 
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Popis terénu:  Terén závodu je velmi rozmanitý. Mírně nakloněná centrální plošina je porostově 

velmi pestrá s velkým množstvím vegetačních detailů a s výskytem drobnějších 

kamenů. Tato plošina padá směrem na sever a na západ do extrémně náročného 

kamenitého svahu. Skalní útvary Čížkovy kameny a Kozí kameny tvoří skalní hranu, 

která v některých místech dosahuje výšky až 10 metrů. Pod touto skalní hranou je 

velký výskyt větších i menších kamenů s těžkou kamenitou podložkou. V celém 

prostoru je středně hustá síť komunikací včetně sítě jednosměrných terénních stezek 

pro horská kola Trutnov trails. V závodním prostoru je převážně jehličnatý les 

různého stáří, v části terénu je bukový les, vyskytují se zde i modřínové porosty, 

velké množství pasek a nálety. V prostoru je minimum sezónního podrostu v podobě 

kapradin a ostružin. 

Předchozí mapa:  Čížkovy kameny (2003) 

Datum přihlášek:  2. 6. 2019 

Webové stránky:  http://www.mcr2019.cz/ 

Start 00: sobota 12:00 hod., neděle 10:00 hod. 

 

7. 9. 2019  Český pohár, žebříček A, žebříček B Morava – klasická trať, WRE  

Pořádající subjekt:  SKOB Zlín (TZL) 

Ředitel závodu:  Tomáš Podmolík 

Hlavní rozhodčí:  Petr Pernička (R1) 

Stavba tratí: Evžen Pekárek (R1) 

Hlavní kartograf: Bohumil Háj 

Centrum:  Lukoveček, louka na severním okraji obce 

Prostor závodu:  Lukoveček, Přílepy, Rusava, osada pod Grůněm, Lukov, Fryšták 

Popis terénu:  Smíšený les. Středně až více kopcovitý reliéf. Rozmanitá průchodnost od čistého 

rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy. Střední hustota 

komunikací. Velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti. Místy svahové 

sesuvy, prameniště, skalky i kamenná pole. 

Předchozí mapa:  Zadní skály (2013), Fryšták - skalka (2010), Baďurů průsmyk (2009), Hadovna 

(1986) 

Datum přihlášek:  25. 8. 2019 

Webové stránky:  http://za2019.skob-zlin.cz 

Start 00: 12:00 

 

7. 9. 2019     Žebříček B Čechy-západ – klasická trať 

Pořádající subjekt:  OK Kamenice (KAM) 

Ředitel závodu:  Adam Jedlička 

Hlavní rozhodčí:  Petr Valášek (R2) 

Stavba tratí: Martin Škvor (R1) 

Hlavní kartograf: Roman Horký 

Centrum:  Krhanice, Dolní Požáry 

Prostor závodu:  Kamenice, Čakovice, Dolní Požáry, Krhanice, Těptín 

Popis terénu:  Prostor tvoří členité východní svahy padající od vrchu Grybla do údolí kamenického 

potoka se soustavou paralelních údolí a hřbetů táhnoucích se od severního až k 

jižnímu konci závodního prostoru. Od severu na jih prostor postupně přes jednotlivá 

východo-západní údolí padá do nejnižšího místa prostoru. Menší severozápadní část 

prostoru je jako jediná rovinatého charakteru. Prostor je velmi bohatý na 

vrstevnicové tvary a na většině prostoru je množství žulových kamenů, balvanů a 

menších skalek. Horní část prostoru je ve vyšší nadmořské výšce a je tvořena 

bukovým lesem s dobrou průchodností a průběžností, nižší části lesa jsou tvořeny 

smíšeným smrkovo-modřínovým lesem se sníženou průchodností (hustníky, hustě 

vysazené mladé listnaté stromy, částečně podrost). Středně hustá síť komunikací. 

Tento terén je z hlediska orientační techniky i fyzických nároků náročný.  

Předchozí mapa:  Hornopožárské polesí (2010), Na Požárech (2012) 

Datum přihlášek:  2. 9. 2019 

Webové stránky:  https://okkamenice.cz/zb19/ 

Start 00: 12:00 
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7. 9. 2019 Žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

Pořádající subjekt:  K.O.B. Choceň (CHC) 

Ředitel závodu:  Pavel Švadlena 

Hlavní rozhodčí:  Jan Sháněl (R2) 

Stavba tratí: Ondřej Pešek (R2) 

Hlavní kartograf: Jan Sháněl 

Centrum:  Choceň, Podhradí 

Prostor závodu:  Choceň, Sruby, Dobříkov, Újezd u Chocně, Darebnice 

Popis terénu:  V části kopcovitý terén plný větších i menších údolí a rýh, v části terén plochý, 

dobře průběžný smíšený les částečně s porostovými detaily, hustá síť komunikací, 

nadmořská výška 285 – 352 m n. m. 

Předchozí mapa:  Dívčí doly (1997) 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  http://www.kobchocen.cz/cs/zb19-chocen 

Start 00: 12:00 

 

8. 9. 2019     Český pohár, žebříček A, žebříček B Morava – krátká trať, WRE 

Pořádající subjekt:  SKOB Zlín (TZL) 

Ředitel závodu:  Tomáš Podmolík 

Hlavní rozhodčí:  Monika Krejčíková (R1) 

Stavba tratí: Roman Zbranek (R1) 

Hlavní kartograf: Bohumil Háj 

Centrum:  Lukoveček, louka na severním okraji obce 

Prostor závodu:  Lukoveček, Přílepy, Rusava, osada pod Grůněm, Lukov, Fryšták 

Popis terénu:  Smíšený les. Středně až více kopcovitý reliéf. Rozmanitá průchodnost od čistého 

rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy. Střední hustota 

komunikací. Velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti. Místy svahové 

sesuvy, prameniště, skalky i kamenná pole. 

Předchozí mapa:  Zadní skály (2013), Fryšták - skalka (2010), Baďurů průsmyk (2009), Hadovna 

(1986) 

Datum přihlášek:  25. 8. 2019 

Webové stránky:  http://za2019.skob-zlin.cz 

Start 00: 10:00 

 

8. 9. 2019     Žebříček B Čechy-západ – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OK Kamenice (KAM) 

Ředitel závodu:  Adam Jedlička 

Hlavní rozhodčí:  Petr Valášek (R2) 

Stavba tratí: František Pašek (R2) 

Hlavní kartograf: Roman Horký 

Centrum:  Krhanice, Dolní Požáry 

Prostor závodu:  Kamenice, Čakovice, Dolní Požáry, Krhanice, Těptín 

Popis terénu:  Prostor tvoří členité východní svahy padající od vrchu Grybla do údolí kamenického 

potoka se soustavou paralelních údolí a hřbetů táhnoucích se od severního až k 

jižnímu konci závodního prostoru. Od severu na jih prostor postupně přes jednotlivá 

východo-západní údolí padá do nejnižšího místa prostoru. Menší severozápadní část 

prostoru je jako jediná rovinatého charakteru. Prostor je velmi bohatý na 

vrstevnicové tvary a na většině prostoru je množství žulových kamenů, balvanů a 

menších skalek. Horní část prostoru je ve vyšší nadmořské výšce a je tvořena 

bukovým lesem s dobrou průchodností a průběžností, nižší části lesa jsou tvořeny 

smíšeným smrkovo-modřínovým lesem se sníženou průchodností (hustníky, hustě 

vysazené mladé listnaté stromy, částečně podrost). Středně hustá síť komunikací. 

Tento terén je z hlediska orientační techniky i fyzických nároků náročný.  

Předchozí mapa:  Hornopožárské polesí (2010), Na Požárech (2012) 

Datum přihlášek:  2. 9. 2019 

Webové stránky:  https://okkamenice.cz/zb19/ 

Start 00: 10:00 
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8. 9. 2019     Žebříček B Čechy-východ – krátká trať 

Pořádající subjekt:  K.O.B. Choceň (CHC) 

Ředitel závodu:  Pavel Švadlena 

Hlavní rozhodčí:  Ondřej Pešek (R2) 

Stavba tratí: Jan Sháněl (R2) 

Hlavní kartograf: Jan Sháněl 

Centrum:  Choceň, Podhradí 

Prostor závodu:  Choceň, Sruby, Darebnice 

Popis terénu:  V části kopcovitý terén plný větších i menších údolí a rýh, v části terén plochý, 

dobře průběžný smíšený les částečně s porostovými detaily, hustá síť komunikací, 

nadmořská výška 285 – 352 m n. m. 

Předchozí mapa:  Dívčí doly (1997) 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  http://www.kobchocen.cz/cs/zb19-chocen 

Start 00: 10:00 

 

14. 9. 2019 Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (TUR) 

Ředitel závodu:  Daniel Wolf 

Hlavní rozhodčí:  Martin Baier (R1) 

Stavba tratí: Daniel Wolf (R1) 

Hlavní kartograf: Petr Matula 

Centrum:  Horní Polubný (obec Kořenov), louka u silnice za obcí 

Prostor závodu:  Kořenov, silnice I/10, Merklov, Michlův Kopec, Horní Polubný, Horní Kořenov, 

Martinské Údolí 

Popis terénu:  Náročný jizerskohorský terén, 650 – 840 m nad mořem, horská podložka, skalnaté 

vrcholové partie kolem horské chaty Zvonice a Lesní chaty, místy kamenité členité 

svahy, poměrně hodně oblastí se sníženou viditelností, střední hustota komunikací, 

ve spodní části podmáčené oblasti. Terén nikdy nehostil žádný oficiální závod v OB. 

Předchozí mapa:  Zvonice (2009) 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  http://cps2019.tur.cz 

Start 00: 10:00 

 

14. 9. 2019    Český pohár, žebříček A – sprint, WRE 

Pořádající subjekt:  Slavia Liberec Orienteering (VLI) 

Ředitel závodu:  Tomáš Kopec 

Hlavní rozhodčí:  Petr Karvánek (R1) 

Stavba tratí: Jiří Martan (R3) 

Hlavní kartograf: Jiří Daněk 

Centrum:  Český Dub 

Prostor závodu:  Český Dub 

Popis terénu:  Uprostřed prostoru závodu je historické vyvýšené centrum města, které obtékají dva 

potoky. Součástí centra je klášter, kostel se zahradou a zámek s navazujícími parky, 

ve kterých jsou dva domovy s pečovatelskou službou s četnými ploty, schodišti 

apod. Centrum města je částečně obehnáno hradbami. Je zde také několik úzkých a 

nepravidelných ulic, které jsou v některých místech propojeny schodišti. Pro závod 

budou využity i zahrady Podještědsjého muzea a několika průmyslových areálů. Ve 

městě je také standardní zástavba rodinných domů a malé sídliště. Převýšení mezi 

nejnižším a nejvyšším bodem prostoru je 50 m. Prostor závodu je neobvykle 

různorodý, střídá se několik charakterů terénu – historické centrum, členité zahrady, 

parky, příkré schody, ploty, sídliště, kopce. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  https://www.vlio.cz/cpsprint2019/ 

Start 00: 16:00  
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15. 9. 2019    Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  Slavia Liberec Orienteering (VLI) 

Ředitel závodu:  Jakub Škoda 

Hlavní rozhodčí:  Přemek Škoda (R1) 

Stavba tratí: Petr Henych (R2) 

Hlavní kartograf: Ivo Habán 

Centrum:  Malý Dub 

Prostor závodu:  Smržov, Malý Dub, Kněžičky, Roveň, Všelibice 

Popis terénu:  Kontinentální podhorský se středně hustou sítí komunikací, členitý prostor 

s dominantním hlavním údolím větvícím se do několika bočních údolí, místy terénní 

detaily (jámy, prohlubně), prostorem prochází jedna z  čedičových žil známá pod 

názvem Malá Čertova zeď, vlivem těžby jsou v okolí žíly umělé terénní útvary, les 

převážně jehličnatý (borovice), místy smíšený a vlivem těžby dřeva porostově 

rozmanitý. Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem prostoru je 150 m. 

Předchozí mapa:  Čihadlo (1985) 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  https://www.vlio.cz/cpstafety2019/ 

Start 00: 10:00 

 

21. – 22. 9. 2019 Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati (21. 9. – kvalifikace, 22. 9. – finále) 

Pořádající subjekt:  TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu (TJN) 

Ředitel závodu:  Zdeněk Zuzánek 

Hlavní rozhodčí:  Martin Posselt (R1) 

Stavba tratí: sobota: Dušan Novotný (R1), neděle: Jan Picek (R1) 

Hlavní kartograf: Jan Picek 

Centrum:  Janov nad Nisou, část obce Hraničná 

Prostor závodu:  Janov, Bedřichov, Liberec Starý Harcov, Lukášov, Jablonec nad Nisou 

Popis terénu:  Typický jizerskohorský – velmi kopcovitý, často kamenitý podklad se všemi druhy 

podrostu, místy i bažinatý, středně hustá síť cest. 

Předchozí mapa:  Balcarka (1973), Harcov (1985), Maliník (2002), Maliník jih (2015) 

Datum přihlášek:  1. 9. 2019 

Webové stránky:  http://www.tatran.org/mcr2019 

Start 00: sobota 11:00, neděle 9:00 

 

5. 10. 2019       Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet 

Pořádající subjekt:  SK Praga (PGP) 

Ředitel závodu:  Tomáš Landovský 

Hlavní rozhodčí:  Ondřej Sysel (R1) 

Stavba tratí: Jakub Veselý (R3) 

Hlavní kartograf: Jan Drbal 

Centrum:  Tis u Blatna (louka SV od obce) 

Prostor závodu:  Tis u Blatna, Kračín, Vítkovice, Lubenec, Ležky, Malměřice, Blatno 

Popis terénu:  Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (kamenné 

balvany, skály, kupky, kamenná pole); dobrá průběžnost; středně hustá síť 

komunikací. 

Předchozí mapa:  Jelení skok (2006) 

Datum přihlášek:  22. 9. 2019 

Webové stránky:  http://sk-praga.cz/zavody/mcr2019/ 

Start 00: 11:00 

 

6. 10. 2019        Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva 

Pořádající subjekt:  SK Praga (PGP) 

Ředitel závodu:  Tomáš Landovský 

Hlavní rozhodčí:  Jan Procházka, PGP8206 (R1) 

Stavba tratí: Pavel Procházka (R2) 

Hlavní kartograf: Jan Drbal 

Centrum:  Tis u Blatna (louka SV od obce) 
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Prostor závodu:  Tis u Blatna, Kračín, Vítkovice, Lubenec, Ležky, Malměřice, Blatno 

Popis terénu:  Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (kamenné 

balvany, skály, kupky, kamenná pole); dobrá průběžnost; středně hustá síť 

komunikací. 

Předchozí mapa:  Jelení skok (2006) 

Datum přihlášek:  22. 9. 2019 

Webové stránky:  http://sk-praga.cz/zavody/mcr2019/ 

Start 00: 9:00 


