
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 
K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2023 

 

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 2023: 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 

1. Mistrovství ČR v nočním OB 

1. Termín: 15. 4. 2023. 

2. Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA). 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a zároveň nejsou závodníky 

Veteraniády ČR v nočním OB. 

4. V kategoriích, kde počet přihlášených překročí 40, může být zkrácen startovní interval na 2 minuty s tím, že 

na dotčených tratích budou použity rozdělovací metody. 

 

2. Mistrovství ČR na klasické trati 

1. Termín: 10. – 11. 6. 2023 (10. 6. – kvalifikace, 11. 6. – finále). 

2. Pořádající subjekty: BETA URSUS Rosice (BBM) a SK Brno Žabovřesky (ZBM). 

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 2009 a starší), nebo B (ročníku narození 2008 a starší); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 členy reprezentačního družstva ČR dospělých (RD, Naděje); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 umístěni v Rankingu k 30. 4. 2023 do 220. místa; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 mezi maximálně 10 nejlepšími závodníky, kteří mají méně než 8 

započtených závodů v Rankingu k 30. 4. 2023 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet 

dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 220. závodník v Rankingu (pouze závodníci ročníku narození 

2002 a starší); pokud 220. závodník nemá osm nenulových výsledků, bere se porovnání k 219., resp. 218. 

atd. závodníkovi; 

 jsou závodníky (ročníku narození 2008 a starší) bez práva startu podle předchozích bodů, kteří se 

v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na klasické trati 

ve své oblasti na místech do počtu rozdělených mezi oblasti podle počtu registrovaných závodníků 

v kategoriích D16 – D21 a H16 – H21 (celkem bude rozděleno 22 postupových míst v každé kategorii, 

přičemž v každé kategorii má právo startu alespoň jeden závodník) k 31. 3. 2023; podmínkou je zveřejnění 

výsledků Mistrovství oblasti na klasické trati do 21. 5. 2023 v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/); 

rozdělení postupových míst bude zveřejněno ve sdělení sekce OB. 

4. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí k 21. 5. 2023. 

5. Zdůvodněnou žádost klubu o start závodníka mimo omezení v bodě 3 je nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 21. 5. 2023; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké 

karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

6. Rozdělení do kvalifikačních skupin bude provedeno následovně:  

a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20: 

Pořádající subjekt stanoví počet kvalifikačních skupin v kategorii (n). Přihlášení závodníci jsou do 

kvalifikačních skupin losováni vždy po n-ticích podle průběžných výsledků žebříčku A v dané kategorii k 28. 

5. 2023. Závodníci, kteří nejsou zařazeni v průběžném hodnocení žebříčku A, se losují do kvalifikačních 

skupin jako samostatná skupina. 

b) Kategorie D21, H21: 

Přihlášení závodníci jsou rozdělení do tří košů podle výkonnosti. V prvním koši jsou závodníci umístění do 

20. místa v Rankingu a závodníci zařazeni do reprezentačního družstva dospělých (RD); druhý koš tvoří 

závodníci umístění od 21. do 50. místa v Rankingu a závodníci reprezentačního družstva (Naděje), v třetím 

koši jsou ostatní závodníci. Pro rozdělení do košů je vzato umístění závodníků podle stavu Rankingu k 30. 4. 

2023. Závodníci z každého koše se při losování rovnoměrně rozdělí do jednotlivých kvalifikačních skupin. 



3. Mistrovství ČR na krátké trati 

1. Termín: 16. – 17. 9. 2023 (16. 9. – kvalifikace, 17. 9. – finále). 

2. Pořádající subjekt: TJ Spartak 1. brněnská (PBM). 

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 2009 a starší), nebo B (ročníku narození 2008 a starší); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 členy reprezentačního družstva ČR dospělých (RD, Naděje); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 umístěni v Rankingu k 31. 7. 2023 do 220. místa; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 mezi maximálně 10 nejlepšími závodníky, kteří mají méně než 8 

započtených závodů v Rankingu k 31. 7. 2023 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet 

dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 220. závodník v Rankingu (pouze závodníci ročníku narození 

2002 a starší); pokud 220. závodník nemá osm nenulových výsledků, bere se porovnání k 219., resp. 218. 

atd. závodníkovi;  

 jsou závodníky (ročníku narození 2008 a starší) bez práva startu podle předchozích bodů, kteří se 

v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na krátké trati ve 

své oblasti na místech do počtu rozdělených mezi oblasti podle počtu registrovaných závodníků 

v kategoriích D16 – D21 a H16 – H21 (celkem bude rozděleno 22 postupových míst v každé kategorii, 

přičemž v každé kategorii má právo startu alespoň jeden závodník) k 31. 3. 2023; podmínkou je zveřejnění 

výsledků Mistrovství oblasti na krátké trati do 31. 7. 2023 v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/); 

rozdělení postupových míst bude zveřejněno ve sdělení sekce OB; 

4. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí ke dni 31. 7. 2023. 

5. Zdůvodněnou žádost klubu o start závodníka na Mistrovství ČR mimo omezení v bodě 3 nutno adresovat 

soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 20. 8. 2023; pro účast závodníka nelze žádat 

o přidělení divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

6. Rozdělení do kvalifikačních skupin bude provedeno následovně:  

a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20: 

Pořádající subjekt stanoví počet kvalifikačních skupin v kategorii (n). Přihlášení závodníci jsou do 

kvalifikačních skupin losováni vždy po n-ticích podle průběžných výsledků žebříčku A v dané kategorii 

k 10. 9. 2023. Závodníci, kteří nejsou zařazeni v průběžném hodnocení žebříčku A, se losují do kvalifikačních 

skupin jako samostatná skupina. 

b) Kategorie D21, H21: 

Přihlášení závodníci jsou rozdělení do tří košů podle výkonnosti. V prvním koši jsou závodníci umístění do 

20. místa v Rankingu a závodníci zařazeni do reprezentačního družstva dospělých (RD); druhý koš tvoří 

závodníci umístění od 21. do 50. místa v Rankingu a závodníci reprezentačního družstva (Naděje), v třetím 

koši jsou ostatní závodníci. Pro rozdělení do košů je vzato umístění závodníků podle stavu Rankingu 

k 31. 7. 2023. Závodníci z každého koše se při losování rovnoměrně rozdělí do jednotlivých kvalifikačních 

skupin. 

 

4. Mistrovství ČR v knock-out sprintu  

1. Termín: 28. 9. 2023.  

2. Pořádající subjekt: Orientační Sporty Písek (OPI) 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a splňují podmínky práva startu:  

• jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (RD, Naděje); 

• jsou držiteli soutěžní licence E nebo R;  

• jsou v kategoriích D21 a H21 umístěni v Rankingu k 31. 8. 2023 do 220. místa;  

• jsou v kategoriích D21 a H21 mezi maximálně 10 nejlepšími závodníky, kteří mají méně než 8 

započtených závodů v Rankingu k 31. 8. 2023 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet 

dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 220. závodník v Rankingu (pouze závodníci ročníku narození 

2002 a starší); pokud 220. závodník nemá osm nenulových výsledků, bere se porovnání k 219., resp. 218. 

atd. závodníkovi;  

• jsou závodníky (ročníku narození 2002 a starší) bez práva startu podle předchozích bodů, kteří se 

v kategoriích D21 a H21 umístili na Mistrovství oblasti ve sprintu ve své oblasti na místech do počtu 

rozdělených mezi oblasti podle počtu registrovaných závodníků v kategoriích D21 a H21 (celkem bude 



rozděleno 22 postupových míst v každé kategorii, přičemž v každé kategorii má právo startu alespoň jeden 

závodník) k 31. 3. 2023; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství oblasti ve sprintu do 24. 8. 2023 

v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/); rozdělení postupových míst bude zveřejněno ve sdělení sekce 

OB;  

• jsou závodníky ročníku 2003 – 2006 a jsou držiteli soutěžní licence A. 

4. Pro možnost startu v Mistrovství ČR je rozhodující evidence licencí k 31. 7. 2023. 

5. Zdůvodněnou žádost klubu o start závodníka mimo omezení v bodě 3 nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 2. 9. 2023.  

6. Rozdělení do kvalifikačních skupin bude provedeno následovně:  

Přihlášení závodníci jsou rozdělení do čtyř košů podle výkonnosti. V prvním koši jsou závodníci umístění do 

20. místa v Rankingu a závodníci zařazeni do reprezentačního družstva dospělých (RD); druhý koš tvoří 

závodníci umístění od 21. do 50. místa v Rankingu a závodníci reprezentačního družstva (Naděje); ve třetím 

koši jsou (ostatní) závodníci ročníků 2003 – 2006 a ve čtvrtém koši jsou ostatní závodníci. Pro rozdělení do 

košů je vzato umístění závodníků podle stavu Rankingu k 31. 8. 2023. Závodníci z každého koše se při 

losování rovnoměrně rozdělí do jednotlivých kvalifikačních skupin. 

 

5. Mistrovství ČR ve sprintu 

1. Termín: 30. 9. 2023. 

2. Pořádající subjekt: Orientační Běh Opava (AOP). 

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 2009 a starší); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 členy reprezentačního družstva ČR dospělých (RD, Naděje); 

 jsou v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 umístěni v Rankingu k 31. 8. 2023 do 40. místa; 

 jsou v kategoriích D21 a H21 mezi maximálně 3 nejlepšími závodníky, kteří mají méně než 8 započtených 

závodů v Rankingu k 31. 8. 2023 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet dvou 

nejlepších bodových hodnot lepší než 40. závodník v Rankingu (pouze závodníci ročníku narození 2002 a 

starší); pokud 40. závodník nemá osm nenulových výsledků, bere se porovnání k 39., resp. 38. atd. 

závodníkovi; 

 jsou závodníky (ročníku narození 2008 a starší) bez práva startu podle předchozích bodů, kteří se 

v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti ve sprintu ve své 

oblasti na místech do počtu rozdělených mezi oblasti podle počtu registrovaných závodníků v kategoriích 

D16 – D21 a H16 – H21 (celkem bude rozděleno 22 postupových míst v každé kategorii, přičemž v každé 

kategorii má právo startu alespoň jeden závodník) k 31. 3. 2023; podmínkou je zveřejnění výsledků 

Mistrovství oblasti ve sprintu do 31. 8. 2023 v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/); rozdělení 

postupových míst bude zveřejněno ve sdělení sekce OB. 

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

reprezentačního družstva ČR (RD) a závodníci, kteří jsou do 10. místa v Rankingu k 31. 8. 2023. 

5. Pro možnost startu v Mistrovství ČR je rozhodující evidence licencí k 31. 8. 2023. 

6. Zdůvodněnou žádost klubu o start závodníka mimo omezení v bodě 3 je nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 5. 9. 2023; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké 

karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

 

6. Mistrovství ČR sprintových štafet 

1. Termín: 1. 10. 2023. 

2. Pořádající subjekt: Orientační Běh Opava (AOP). 

3. Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a splňují podmínky práva startu: 

a) v kategorii dospělých má právo startu 40 štafet, které budou určeny následovně: 

 podle stavu Rankingu k 31. 8. 2023 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; 



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

 takto se postupuje, až je vybráno 40 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. 8. 2023 (ročníky narození 2005 – 2009) určen počet 

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

s licencí A. 

4. V kategoriích Mistrovství ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2009 a starší.  

5. Zdůvodněnou žádost klubu o start štafety mimo omezení v bodě 3 nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 5. 9. 2023. 

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

pořádající subjekt náhradníka(y), s výjimkou těch klubů, které do uzávěrky přihlásily nižší počet štafet, než 

kolik jich získalo právo startu. 

 

7. Mistrovství ČR štafet 

1. Termín: 14. 10. 2023. 

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

3. Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a splňují podmínky práva startu: 

a) všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Českého poháru štafet k 25. 9. 2023 do: 

 D18 35. místa H18 35. místa 

 D21 35. místa H21 45. místa 

přičemž se počítají tři nejlepší bodové hodnoty ze čtyř závodů. 

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 25. 9. 2023 v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/). 

4. V kategoriích Mistrovství ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2009 a starší. Žádný člen 

štafety nesmí startovat ve Veteraniádě ČR štafet (v případě porušení tohoto ustanovení budou diskvalifikovány 

obě štafety, ve kterých závodník startoval). 

5. Zdůvodněnou žádost klubu o start štafety mimo omezení v bodě 3 je nutno adresovat soutěžní komisi 

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 26. 9. 2023. 

 

8. Mistrovství ČR klubů 

1. Termín: 15. 10. 2023. 

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

3. Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu.  

4. Žádný člen štafety nesmí startovat ve Veteraniádě ČR klubů či v Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

(v případě porušení tohoto ustanovení budou diskvalifikovány obě štafety, ve kterých závodník startoval). 

 

9. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

1. Termín: 15. 10. 2023. 

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

3. Z jedné oblasti mohou startovat maximálně čtyři štafety. 

4. Mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2009 – 2013. Žádný člen štafety nesmí startovat ve 

Mistrovství ČR klubů (v případě porušení tohoto ustanovení budou diskvalifikovány obě štafety, ve kterých 

závodník startoval). 

 

 



II. VETERANIÁDY 

1. Veteraniáda ČR v nočním OB 

1. Termín: 15. 4. 2023. 

2. Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA). 

3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a zároveň nejsou závodníky M ČR 

v nočním OB. 

 

2. Veteraniáda ČR ve sprintu 

1. Termín: 30. 6. 2023. 

2. Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI). 

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

 

3. Veteraniáda ČR na klasické trati 

1. Termín: 1. 7. 2023. 

2. Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI). 

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

 

4. Veteraniáda ČR na krátké trati 

1. Termín: 2. 7. 2023. 

2. Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering (VLI). 

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

 

5. Veteraniáda ČR štafet 

1. Termín: 14. 10. 2023. 

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

3. Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. Žádný člen štafety nesmí startovat 

v závodě M ČR štafet (v případě porušení tohoto ustanovení budou diskvalifikovány obě štafety, ve kterých 

závodník startoval). 

 

6. Veteraniáda ČR klubů 

1. Termín: 15. 10. 2023. 

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

3. Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. Žádný člen štafety nesmí startovat 

v závodě M ČR klubů (v případě porušení tohoto ustanovení budou diskvalifikovány obě štafety, ve kterých 

závodník startoval). 

 

III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

1. Český pohár 2023 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 16. 4. Český pohár – krátká trať SLA D21E, H21E 

 2. 22. 4. Český pohár – sprint RIC D21E, H21E 

 3. 27. 5. Český pohár – krátká trať KSU D21E, H21E 

 4. 28. 5. Český pohár – klasická trať KSU D21E, H21E 

 5.  11. 6.  Mistrovství ČR na klasické trati  BBM, ZBM D21, H21 

 6. 9. 9. Český pohár – krátká trať SHK W21E, M21E 

 7. 10. 9. Český pohár – klasická trať SHK D21E, H21E 

 8. 17. 9.  Mistrovství ČR na krátké trati PBM D21, H21 



 9. 23. 9. Český pohár – sprint TBM W21E, M21E 

 10. 28. 9. Mistrovství ČR v knock-out sprintu OPI D21, H21 

11.  30. 9.  Mistrovství ČR ve sprintu  AOP W21, M21 

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

3. Prvních 6 závodníků v celkovém hodnocení každé kategorie získá finanční odměny (1. místo 15000 Kč, 2. 

místo 10000 Kč, 3. místo 7000 Kč, 4. místo 5000 Kč, 5. místo 3000 Kč a 6. místo 2000 Kč). 

 

2. INOV-8 CUP – žebříček A 2023 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 16. 4. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať SLA 

 2. 22. 4. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint RIC 

 3. 27. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať KSU 

 4. 28. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať KSU 

 5.  11. 6.  Mistrovství ČR na klasické trati  BBM, ZBM 

 6.  9. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať SHK 

 7.  10. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať SHK 

 8. 17. 9.  Mistrovství ČR na krátké trati PBM 

 9. 23. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint TNM 

 10. 30. 9.  Mistrovství ČR ve sprintu  AOP 

2. Do INOV-8 CUP – žebříčku A přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 7. 4. 2023 

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

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

 

3. Žebříček B-Čechy 2023 

1.  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 27. 5. Žebříček B-Čechy – krátká trať CHA 

 2. 28. 5. Žebříček B-Čechy – klasická trať CHA 

 3. 17. 6. Žebříček B-Čechy – krátká trať TUR, TUV 

 4. 18. 6. Žebříček B-Čechy – klasická trať TUR, TUV 

 5.  9. 9.  Žebříček B-Čechy – krátká trať SNA 

 6.  10. 9.  Žebříček B-Čechy – klasická trať SNA 

2. Do žebříčku B-Čechy přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 21. 5. 2023 v IS ORIS 

(https://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí.  

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

 

4. Žebříček B-Morava 2023 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:  

 1. 27. 5. Žebříček B Morava – krátká trať KSU 

 2. 28. 5. Žebříček B Morava – klasická trať KSU 

 3.  17. 6. Žebříček B Morava – krátká trať SSU, ASU 

 4. 18. 6. Žebříček B Morava – klasická trať SSU, ASU 

 5. 9. 9. Žebříček B Morava – klasická trať AOV, LOV 

 6. 10. 9. Žebříček B Morava – krátká trať AOV, LOV 

2. Do žebříčku B-Morava přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 21. 5. 2023 v IS 

ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/). Vklady se neplatí. 

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

 

5. Český pohár štafet 2023 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 22. 4. Český pohár štafet – štafety (B)  KAM 

 2. 23. 4. Český pohár štafet – štafety (B)  KAM 

 3. 23. 9. Český pohár štafet – štafety (B)  TBM 



 4. 24. 9. Český pohár štafet – štafety (B)  TBM 

 5. 14. 10. Mistrovství ČR štafet (A)  LPU 

2. Do konečného hodnocení Českého poháru štafet se započítávají 3 nejvyšší bodové hodnoty každé štafety. 

3. Směrné časy pro vítězné štafety závodu 22. 4. 2023 (KAM) a 23. 9. 2023 (TBM) jsou stanoveny v kategorii 

H21 na 120 minut a v kategoriích D18, H18 a D21 na 105 minut. 

 

6. Česká liga klubů 2023 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 22. 4. Český pohár štafet – štafety (B)  KAM 

 2. 23. 4. Český pohár štafet – štafety (B)  KAM 

 3. 23. 9. Český pohár štafet – štafety (B)  TBM 

 4. 24. 9. Český pohár štafet – štafety (B)  TBM 

 5. 1. 10. Mistrovství ČR sprintových štafet (B)  AOP 

 6. 14. 10. Mistrovství ČR štafet (A)  LPU 

 7. 15. 10. Mistrovství ČR klubů (A)  LPU 

2. Do konečného hodnocení České ligy klubů se započítává 5 nejvyšších bodových hodnot každého klubu. 

 

7. Ranking 2023 

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

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

2.  Závody zařazené do Rankingu v roce 2023, včetně koeficientu závodu, jsou zveřejněny v IS ORIS 

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

3. Koeficienty pro jednotlivé typy závodu jsou pro rok 2023 stanoveny následovně: 

1,00  oblastní závody, vícedenní závody, ostatní oficiální závody 

1,02 oblastní mistrovství ve sprintu, na klasické a krátké trati; finále D M ČR na klasické a krátké trati 

1,04 závody při závodech žebříčku B, M ČR v nočním OB, kvalifikace M ČR na klasické a krátké trati, 

finále C M ČR na klasické a krátké trati, kvalifikace a nižší finále MČR v knock-out sprintu 

1,06 závody Českého poháru, finále B M ČR na klasické a krátké trati 

1,08 M ČR ve sprintu, finále A M ČR na klasické a krátké trati, pořadí MČR KO v knock-out sprintu (1. – 

18. místo) 

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

v případě, že v této podkategorii došlo k některé z následujících situací: 

– v závodě byla porušena Pravidla OB 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). 

5.  Pořádající subjekty etapových závodů jsou povinny uvést v rozpisu závodu maximální kapacitu jednotlivých 

vypsaných výkonnostních podkategorií v kategoriích zařazených do Rankingu. 

6. 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. 
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7. Pořádající subjekt závodu zařazeného do Rankingu je povinen zadat výsledky závodu do 24 hodin po skončení 

závodu do IS ORIS (https://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 (https://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 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.  

 

9. Ranking veteránů 2023 

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

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

2.  Do Rankingu veteránů jsou v roce 2023 zařazeny závody těch kategorií, které jsou vypsány na stejné sportovní 

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

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

3. Pro Ranking veteránů platí obdobná ustanovení jako pro Ranking (čl. III.8.4 a III.8.7 – III.8.12). 

 
 

IV. 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 

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

3. Žádosti o výjimečné přidělení soutěžní licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 28. 2. 2023 na 

adresu souteznikomise@orientacnibeh.cz. 

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

Mistrovství ČR klasická trať 600 

Mistrovství ČR krátká trať 500 

Mistrovství ČR sprint 300 

Mistrovství ČR v nočním OB 250 

Mistrovství ČR štafet 900 

Mistrovství ČR sprintových štafet 1200 

Mistrovství ČR klubů 2000 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 1600 

Mistrovství ČR v knock-out sprintu 400 

Veteraniáda ČR klasická trať 60 a starší 200 

Veteraniáda ČR klasická trať ostatní 250 

Veteraniáda ČR krátká trať 60 a starší 200 

Veteraniáda ČR krátká trať ostatní 230 

Veteraniáda ČR sprint 60 a starší 200 

Veteraniáda ČR sprint ostatní 230 

Veteraniáda ČR v nočním OB 60 a starší 200 

Veteraniáda ČR v nočním OB ostatní 230 
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Veteraniáda ČR štafet DH195 600 

Veteraniáda ČR štafet ostatní 750 

Veteraniáda ČR klubů DH325 1000 

Veteraniáda ČR klubů ostatní 1250 

Český pohár, ŽA – klasická trať 300 

Český pohár, ŽA – krátká trať 250 

Český pohár, ŽA – sprint 200 

Žebříček B – klasická trať DH21 250 

Žebříček B – klasická trať DH14 150 

Žebříček B – klasická trať 60 a starší 200 

Žebříček B – klasická trať ostatní 230 

Žebříček B – krátká trať DH21 200 

Žebříček B – krátká trať DH14 150 

Žebříček B – krátká trať 60 a starší 170 

Žebříček B – krátká trať ostatní 190 

Český pohár štafet 750 

5. Vklad při protestech na závodech soutěží sekce OB v roce 2023 činí 400 Kč. 

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

Mistrovství ČR klasická trať 100000 

Mistrovství ČR krátká trať   60000 

Mistrovství ČR sprint   40000 

Mistrovství ČR v nočním OB   30000 

Mistrovství ČR štafet   40000 

Mistrovství ČR sprintových štafet   40000 

Mistrovství ČR klubů   30000 

Mistrovství ČR v knock-out sprintu   60000 

Ostatní závody nejsou předmětem příspěvku za kvalitu. 

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

povinen zveřejnit v IS ORIS (https://www.orientacnisporty.cz/oris/), popř. i na www stránce závodu. 

8. Výsledky závodu je pořádající subjekt povinen zveřejnit do 24 hodin po ukončení závodu v IS ORIS 

(https://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 pověřeného člena 

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

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. 

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

klubů a Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva) je povinen nahrát do 24 hodin po skončení závodu data ze 

závodu na web http://obpostupy.orientacnisporty.cz (mapa, tratě, výsledky v požadovaných formátech). Mapa 

s možností nakreslení nebo nahrání postupů všech závodníků budou k dispozici na webu 
http://obpostupy.orientacnisporty.cz. 

12.  Přílohou těchto Prováděcích předpisů je přehled základních údajů o závodech soutěží sekce OB 2023 (příloha 

č. 1). 

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

 14. – 16. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT žactvo (D/H14) 

 26. – 30. 7. Bohemia Orienteering 2023 BOR žactvo (D/H14) 

 25. – 27. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji TUR žactvo (D/H14) 

  1. – 3. 9. Cena východních Čech  PHK  žactvo (D/H14) 

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

  7. – 9. 4. Velikonoce ve skalách DKP žactvo, dorost 

  6. – 7. 5. Jarní trojúhelník MLA žactvo, dorost 

  6. – 8. 5. Rumcajsovy míle SJC žactvo, dorost 

  7. – 9. 7. Cena střední Moravy KON, OOL žactvo, dorost 



 14. – 16. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT žactvo, dorost 

 14. – 16. 7. Grand Prix Silesia AOP žactvo, dorost 

 19. – 23. 7. O-Adventure OAV žactvo, dorost 

 26. – 30. 7. Bohemia Orienteering 2023 BOR žactvo, dorost 

 28. – 30. 7. Zlínský (Š)krpál TZL žactvo, dorost 

 11.  – 13. 8. Rumpál LCE  žactvo, dorost 

 25. – 27. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji TUR žactvo, dorost 

  1.  – 3. 9. Cena východních Čech PHK žactvo, dorost 

  1.  – 3. 9. Interkompas 49 SJH žactvo, dorost 

  1.  – 3. 9. West cup NEK žactvo, dorost 

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

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

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

veteránů) budou povinně nastaveny označovací jednotky systému SportIdent do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).  

18. Při závodech Mistrovství ČR, Českého poháru a žebříčku A je povinné vydávat popisy pro podkategorie E a 

A až ve startovní koridorech. 

19. Žádosti o mimořádný start na M ČR došlé po termínu uvedeném v kapitole I. těchto Prováděcích předpisů 

nebudou projednávány. 

20. Složení odvolací komise pro rok 2023 v souladu s Pravidly OB: Jan Fiala (ZBM), Jan Petržela (PHK), Michal 

Horáček (VLI), Kateřina Kašková (CHA). 

21.  Tyto Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2023 nabývají účinnosti od 1. 2. 2023. Jejich změny a 

doplňky schvaluje na návrh soutěžní komise sekce OB vedení sekce OB. 



             Příloha 

 

PŘEHLED ZÁVODŮ SOUTĚŽÍ SEKCE OB 2023 
 

15. 4. 2023  Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB  

Pořádající subjekt:  SKOB Slaný (SLA)  

Ředitel závodu:  Helena Zemková, R3 

Hlavní rozhodčí:  Ludmila Hrdličková (R1) 

Stavba tratí:   Jan Hanák (R2) 

Hlavní kartograf:  Roman Horký 

Centrum:   Petrohrad, psychiatrická léčebna (https://mapy.cz/s/cusacukare) 

Prostor závodu:  Petrohrad, Chotěšov, Jesenice, Stebno   

Popis terénu:  V severní části členitý, kamenitý s roztroušenými kameny a kamennými homolemi, 

v jižní části mírně kopcovitý s lokálním výskytem kamenů; středně hustá síť 

komunikací. 
Předchozí mapa: Petrohrad (1990) 

Datum přihlášek:  2. 4. 2023  

Webové stránky:  http://petrohrad2023.skobslany.cz  

Start 00:   21:00 hod.    

 

16. 4. 2023  Český pohár, žebříček A – krátká trať 

Pořádající subjekt:  SKOB Slaný (SLA)  

Ředitel závodu:  Helena Zemková, R3 

Hlavní rozhodčí:  Ludmila Hrdličková (R1) 

Stavba tratí:   Jan Hanák (R2) 

Hlavní kartograf:  Roman Horký 

Centrum:   Petrohrad, psychiatrická léčebna (https://mapy.cz/s/cusacukare) 

Prostor závodu:  Petrohrad, Chotěšov, Jesenice, Stebno   

Popis terénu:  V severní části členitý, kamenitý s roztroušenými kameny a kamennými homolemi, 

v jižní části mírně kopcovitý s lokálním výskytem kamenů; středně hustá síť 

komunikací. 
Předchozí mapa: Petrohrad (1990) 

Datum přihlášek:  2. 4. 2023  

Webové stránky:  http://petrohrad2023.skobslany.cz  

Start 00:   12:00 hod.   

 

22. 4. 2023  Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  OK Kamenice (KAM) 

Ředitel závodu:  Tomáš Rusý 

Hlavní rozhodčí:  František Pašek (R1) 

Stavba tratí:   Luboš Semík (R2) 

Hlavní kartograf:  Petr Valášek  

Centrum:   Kamenice – Ládví (https://mapy.cz/s/benodehule) 

Prostor závodu:  Kamenice – Ládví, Ládeves, Babice 

Popis terénu:  Zvlněný, na JV okraji kopcovitý, porostové, místy terénní detaily. 

Předchozí mapa:  Valnovka (2017) 

Datum přihlášek:  9. 4. 2023 

Webové stránky:  https://okkamenice.cz/cps23 

Start 00:   10:00 

 

22. 4. 2023  Český pohár, žebříček A – sprint 

Pořádající subjekt:  OB Říčany (RIC) 
Ředitel závodu:  David Rožek 
Hlavní rozhodčí:  Luděk Krtička (R1) 
Stavba tratí:   Radim Ondráček (R2) 
Hlavní kartograf:  Radim Ondráček   



Centrum:   Říčany, Park Václava Havla (https://mapy.cz/s/kavofafelu) 
Prostor závodu:  Říčany (prostor jižně od trati Praha – Benešov, okolí Komenského náměstí, sportovní 

areály a parky podél Říčanského potoka, Masarykovo náměstí, okolí zříceniny hradu, park 

Václava Havla 
Popis terénu:   Parky, sportovní areály, náměstí, přilehlé ulice 
Předchozí mapa:  Říčany (2009) 
Datum přihlášek:  9. 4. 2023 
Webové stránky:  https://www.obricany.cz/10087  
Start 00:   15:30 
 

23. 4. 2023  Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  OK Kamenice (KAM) 

Ředitel závodu:  Adam Jedlička 

Hlavní rozhodčí:  Petr Valášek (R1) 

Stavba tratí:   Martin Škvor (R2) 

Hlavní kartograf:  Ondřej Semík 

Centrum:   Kamenice – Všedobrovice (https://mapy.cz/s/gopekofuzo) 

Prostor závodu:  Kamenice – Všedobrovice, Štiřín, Olešovice, Ládví, Řepčice 

Popis terénu:  Zvlněný, porostově různorodý, hustá síť komunikací. 

Předchozí mapa:  Kozlíček (2014) 

Datum přihlášek:  9. 4. 2013 

Webové stránky:  https://okkamenice.cz/cps23 

Start 00:   10:00 

 

27. 5. 2023  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať 

Pořádající subjekt:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

Ředitel závodu:  Pavel Paloncý 

Hlavní rozhodčí:  Petr Turczer (R1) 

Stavba tratí:   Zdeněk Janů, KSU9045 (R1), Dominik Gedeon, Jakub Jílek 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Rajnošek 

Centrum:   Loučná nad Desnou, Ski areál Přemyslov  (https://mapy.cz/s/revelubume) 

Prostor závodu:  Sklenský vrch, Tři kameny, SV svah Jelení skalky 

Popis terénu:  Množství uměle vytvořených kupek různých tvarů. Prameniště a bažinky, porostová 

různorodost. V části prostoru skalní útvary a kamenná pole v prudkém svahu. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  16. 5. 2023 

Webové stránky:  https://ksu.cz/zavody/cp2023 

Start 00:   10:00 

 

27. 5. 2023  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

Pořádající subjekt:  Orientační klub Chrastava (CHA) 
Ředitel závodu:  Michaela Březinová  
Hlavní rozhodčí:  Petr Kadavý (R2) 
Stavba tratí:   Ivan Vydra (R2), Pavel Kubát (R2)  
Hlavní kartograf:  Jan Potštejnský  
Centrum:   Zdislava (https://mapy.cz/s/hozebogate) 
Prostor závodu:  Janovice v Podještědí, Nová Starost, Jítrava, Zdislava, Žibřidice 
Popis terénu:  Členitý, kopcovitý terén; větší množství cest; porostově rozmanitý; místy pískovcové skály 

a kameny. 
Předchozí mapa:  Sviňské kopce II (2014), Sviňské kopce (2013), Sviňské skály (2008), Zdislava (1995) 
Datum přihlášek:  14. 5. 2023          
Webové stránky: http://becka2023.okcha.net      
Start 00:   12:00  
 

28. 5. 2023  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať 

Pořádající subjekt:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

Ředitel závodu:  Pavel Paloncý 



Hlavní rozhodčí:  Petr Turczer (R1) 

Stavba tratí:   Zdeněk Janů, KSU5749 (R1), Ondřej Jílek, Daniel Tomanek 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Rajnošek 

Centrum:   Loučná nad Desnou, Ski areál Přemyslov  (https://mapy.cz/s/revelubume) 

Prostor závodu:  Ski areál Přemyslov, Bukovice, Pekařov, osada Labe, Přemyslovské sedlo 

Popis terénu:  Horský les s prudkými svahy, těžká běžecká podložka, kamenná pole. Ve vrcholových 

partiích skalní útvary a vysoký počet kamenů. V části prostoru množství uměle 

vytvořených kupek různých tvarů. Prameniště a bažinky, porostová různorodost. Střední 

hustota komunikací. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  16. 5. 2023 

Webové stránky:  https://ksu.cz/zavody/cp2023 

Start 00:   10:00 

 

28. 5. 2023  Žebříček B-Čechy – klasická trať 

Pořádající subjekt:  Orientační klub Chrastava (CHA) 
Ředitel závodu:  Michaela Březinová  
Hlavní rozhodčí:  Dominika Pachnerová (R1) 
Stavba tratí:   Kateřina Kašková (R2), Jaroslav Polák (R2)  
Hlavní kartograf:  Jan Potštejnský  
Centrum:   Zdislava (https://mapy.cz/s/hozebogate) 
Prostor závodu:  Janovice v Podještědí, Nová Starost, Jítrava, Zdislava, Žibřidice 
Popis terénu:  Členitý, kopcovitý terén; větší množství cest; porostově rozmanitý; místy pískovcové skály 

a kameny. 
Předchozí mapa:  Sviňské kopce II (2014), Sviňské kopce (2013), Sviňské skály (2008), Zdislava (1995) 
Datum přihlášek:  14. 5. 2023          
Webové stránky: http://becka2023.okcha.net  
Start 00:   10:00  

 
10. - 11. 6. 2023 Mistrovství ČR na klasické trati 

Pořádající subjekt:  Beta Ursus Rosice (BBM), SK Brno Žabovřesky 

Ředitel závodu:  Pavel Ptáček 

Hlavní rozhodčí:  kvalifikace – Jan Fiala (R1), finále – Jan Zháňal (R1) 

Stavba tratí:   kvalifikace – Pavel Ptáček (R2), finále – Stanislav Mokrý (R2) 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Rajnošek 

Centrum:   Neslovice, statek Cesar (https://mapy.cz/s/kudonazato) 

Prostor závodu:  Neslovice, Hlína, Prštice, Radostice, Tetčice 

Popis terénu:  Typicky středoevropský s několika hlubokými údolími a prudkými svahy padající do 

Boskovické brázdy nebo k toku říčky Bobrava; smíšené lesy. 

Předchozí mapa:  Vlčí kopec (1990), Vlčí kopec (1970) 

Datum přihlášek:  28. 5. 2023 

Webové stránky:  https://klasika2023.zabiny.club 

Start 00:   kvalifikace – 12:00, finále – 9:00 

 

17. 6. 2023  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OOB TJ Turnov (TUR), SOK TJ Turnov (TUV)  

Ředitel závodu:  Jitka Sokolářová 

Hlavní rozhodčí:  Daniel Wolf (R1) 

Stavba tratí:   Martin Šritr (R2), Šárka Sokolářová (R1) 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Sokolář 

Centrum:   Železný Brod, Jirkov (https://mapy.cz/s/dupusutozo) 

Prostor závodu:  Lemován silnicí I/10 na západě, obcemi Radčice, Jílové, Vlastiboř na severu, železniční 

tratí Tanvald – Železný Brod na východě a obcemi Horská Kamenice, Střevelná, Jirkov na 

jihu. 

Popis terénu:  Kontinentální kopcovitý porostově pestrý les, zařízlá údolí a svahy, ve kterých se místy 

nalézají obnažené břidlicové srázky, v části prostoru jsou staré opuštěné břidlicové lomy a 

jiné pozůstatky po těžební činnosti, středně hustá síť komunikací. 



Předchozí mapa:  Železný Brod (1998), Jirkovská borovice (1998), Žernovník (1999), Radčice (2006) 

Datum přihlášek:  4. 6. 2023 

Webové stránky:  https://tur.cz/zb2023/ 

Start 00:   12:00 
 

17. 6. 2023  Žebříček B-Morava – krátká trať 

Pořádající subjekt:  SK Severka Šumperk (SSU), Magnus Orienteering (ASU) 

Ředitel závodu:  Zdenka Králová  

Hlavní rozhodčí:  Václav Král (R1)  

Stavba tratí:   Martin Poklop (R1), Tomáš Navrátil (R1)   

Hlavní kartograf:  Luděk Krtička  

Centrum:   Vojtíškov, horní konec obce (https://mapy.cz/s/barehagaba) 

Prostor závodu:  Vysoká, Vojtíškov, Valbeřice, úbočí Sviní hory  

Popis terénu:  Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m n.m., množství uměle vytvořených 

kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky. 

Předchozí mapa:  Woitzdorf (2021), Krondörfl (2021) 

Datum přihlášek:  4. 6. 2023 

Webové stránky:  https://vojtiskov2023.ssu.cz/ 

Start 00:   12:00   

 

18. 6. 2023  Žebříček B-Čechy – klasická trať 

Pořádající subjekt:  OOB TJ Turnov (TUR), SOK TJ Turnov (TUV) 

Ředitel závodu:  Jitka Sokolářová 

Hlavní rozhodčí:  Daniel Wolf (R1) 

Stavba tratí:   Pavel Žemlík (R2) 

Hlavní kartograf:  Jan Potštejnský 

Centrum:   Železný Brod, Jirkov (https://mapy.cz/s/dupusutozo) 

Prostor závodu:  Lemován silnicí I/10 na západě, obcemi Radčice, Jílové, Vlastiboř na severu, železniční 

tratí Tanvald – Železný Brod na východě a obcemi Horská Kamenice, Střevelná, Jirkov na 

jihu. 

Popis terénu:  Kontinentální kopcovitý porostově pestrý les, zařízlá údolí a svahy, ve kterých se místy 

nalézají obnažené břidlicové srázky, v části prostoru jsou staré opuštěné břidlicové lomy a 

jiné pozůstatky po těžební činnosti, středně hustá síť komunikací 

Předchozí mapa:  Železný Brod (1998), Jirkovská borovice (1998), Žernovník (1999), Radčice (2006) 

Datum přihlášek:  4. 6. 2023 

Webové stránky:  https://tur.cz/zb2023/ 

Start 00:  10:00 
 

18. 6. 2023  Žebříček B-Morava – klasická trať 

Pořádající subjekt:  SK Severka Šumperk (SSU), Magnus Orienteering (ASU) 

Ředitel závodu:  Zdenka Králová  

Hlavní rozhodčí:  Václav Král (R1)  

Stavba tratí:   Martin Poklop (R1), Tomáš Navrátil (R1)   

Hlavní kartograf:  Luděk Krtička  

Centrum:   Vojtíškov, horní konec obce (https://mapy.cz/s/barehagaba) 

Prostor závodu:  Vysoká, Vojtíškov, Valbeřice, úbočí Sviní hory  

Popis terénu:  Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m n.m., množství uměle vytvořených 

kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky. 

Předchozí mapa:  Woitzdorf (2021), Krondörfl (2021) 

Datum přihlášek:  4. 6. 2023 

Webové stránky:  https://vojtiskov2023.ssu.cz/ 

Start 00:   10:30  

 

30. 6. 2023  Veteraniáda ČR ve sprintu 

Pořádající subjekt:  Slavia Liberec orienteering (VLI) 

Ředitel závodu:  Tomáš Kopec   

Hlavní rozhodčí:  Gabriel Szenczi (R2) 



Stavba tratí:   Jiří Martan (R1) 

Hlavní kartograf:  Jiří Daněk   

Centrum:   Liberec, ZŠ Broumovská (https://mapy.cz/s/potadujoto)  

Prostor závod:   Liberec – centrum / Perštýn   

Popis terénu:  Bývalé zaměstnanecké sídliště, které vznikalo od poloviny 19. století do 20. let 20. století 

v okolí textilní továrny, dále areály škol a vilová zástavba. Terén relativně kopcovitý.  

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  18. 6. 2023; 

Webové stránky:  https://www.vlio.cz/vete2023/ 

Start 00:   17:00 

 

1. 7. 2023  Veteraniáda ČR na klasické trati 

Pořádající subjekt:  Slavia Liberec orienteering (VLI) 

Ředitel závodu:  Tomáš Kopec   

Hlavní rozhodčí:  Přemek Škoda (R2) 

Stavba tratí:   Michal Horáček (R2) 

Hlavní kartograf:  Ivo Habán  

Centrum:   Liberec - Horní Hanychov, Ski Centrum (https://mapy.cz/s/gesejemohu) 

Prostor závodu:  Liberec - Horní Hanychov, Výpřež, Hoření Paseky, Světlá pod Ještědem, Pláně pod 

Ještědem, Liberec - Pilínkov  

Popis terénu:  Ještědský hřbet: kopcovitý horský les, v dolních partiích podmáčený s porostovými detaily, 

v horních partiích skály, kameny, kamenná pole.  

Předchozí mapa:  Ještěd (2002), Palouček (2015), Červený kámen (2017) 

Datum přihlášek:  18. 6. 2023; 

Webové stránky:  https://www.vlio.cz/vete2023/ 

Start 00:   11:00 

 

2. 7. 2023  Veteraniáda ČR na krátké trati 

Pořádající subjekt:  Slavia Liberec orienteering (VLI) 

Ředitel závodu:  Tomáš Kopec   

Hlavní rozhodčí:  Jiří Martan (R1) 

Stavba tratí:   Petr Henych (R2) 

Hlavní kartograf:  Ivo Habán  

Centrum:   Liberec - Horní Hanychov, Ski Centrum (https://mapy.cz/s/gesejemohu) 

Prostor závodu:  Liberec - Horní Hanychov, Výpřež, Hoření Paseky, Světlá pod Ještědem, Pláně pod 

Ještědem, Liberec - Pilínkov  

Popis terénu:  Ještědský hřbet: kopcovitý horský les, v dolních partiích podmáčený s porostovými detaily, 

v horních partiích skály, kameny, kamenná pole.  

Předchozí mapa:  Ještěd (2002), Palouček (2015), Červený kámen (2017) 

Datum přihlášek:  18. 6. 2023; 

Webové stránky:  https://www.vlio.cz/vete2023/ 

Start 00:   11:00 

 

9. 9. 2023  Český pohár, žebříček A, WRE – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OK Slavia Hradec Králové (SHK) 

Ředitel závodu:  Ondřej Tomalík 

Hlavní rozhodčí:  Jan Netuka (R1) 

Stavba tratí:   Jakub Weiner (R2), Vojtěch Netuka (R2) 

Hlavní kartograf:  Jan Netuka 

Centrum:   Hoděšovice (https://mapy.cz/s/nedodugoma) 

Prostor závodu:  Býšť, Koliba, háj. U Dvou Šraňků, Bělečko, háj. Kindlovka 

Popis terénu:  „Hradecký“ = rovinatý (s převýšením do 50 m), porostově rozmanitý, s hustou sítí 

komunikací a systémy vodotečí 

Předchozí mapa:  Kindlovka (1993), Koliba (1996), Býšť-pahorek (2012), Koliba (2013) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 

Webové stránky:  https://za2023.shk-ob.cz/ 

Start 00:   12:00 



9. 9. 2023  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

Pořádající subjekt:  TJ Start Náchod (SNA) 

Ředitel závodu:  Martin Sychrovský 

Hlavní rozhodčí:  Petr Zvěřina (R2) 

Stavba tratí:   Zdenek Sokolář (R2) 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Sokolář 

Centrum:   Hronov, Zbečník (https://mapy.cz/s/kakojuvano) 

Prostor závodu:  Hronov, Zbečník, Horní Kostelec, Rokytník, Velký Dřevíč 

Popis terénu:  Podhorský, členitý, hustá síť cest, občasná snížená průběžnost, porostové detaily, 

pozůstatky drobné těžby a předválečného opevnění, luční pasáže s remízky. 

Předchozí mapa:  Maternice (1977) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 

Webové stránky:  http://www.zbecnik2023.cz 

Start 00:   12:00 

 

9. 9. 2023  Žebříček B-Morava – klasická trať 

Pořádající subjekt:  OOB TJ Baník Ostrava (AOV), lepus.cz (LOV) 

Ředitel závodu:  Miroslav Hrubý 

Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková (R1) 

Stavba tratí:   Jiří Vlach (R2) 

Hlavní kartograf:  Bohumil Háj 

Centrum:   Píšť (https://mapy.cz/s/fuzenamene) 

Prostor závodu:  Píšť, Závada, Vřesina, Owsiszcze 

Popis terénu:  Příměstský čistý smíšený les s hustou sítí cest převážně pravoúhlého charakteru. V terénu 

hraje roli síť rýh/údolí.  

Předchozí mapa:  Mapa Rýhy 5.1 (1995) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 

Webové stránky:  http://obostrava.cz/2023zb 

Start 00:   12:00 

 

10. 9. 2023  Český pohár, žebříček A – klasická trať 

Pořádající subjekt:  OK Slavia Hradec Králové (SHK) 

Ředitel závodu:  Ondřej Tomalík 

Hlavní rozhodčí:  Jan Netuka (R1) 

Stavba tratí:   Michal Jedlička (R2) 

Hlavní kartograf:  Jan Netuka 

Centrum:   Hoděšovice (https://mapy.cz/s/nedodugoma) 

Prostor závodu:  Býšť, Koliba, háj. U Dvou Šraňků, Bělečko, háj. Kindlovka 

Popis terénu:  „Hradecký“ = rovinatý (s převýšením do 50 m), porostově rozmanitý, s hustou sítí 

komunikací a systémy vodotečí 

Předchozí mapa:  Kindlovka (1993), Koliba (1996), Býšť-pahorek (2012), Koliba (2013) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 

Webové stránky:  https://za2023.shk-ob.cz/ 

Start 00:   10:00 

 

10. 9. 2023  Žebříček B-Čechy – klasická trať 

Pořádající subjekt:  TJ Start Náchod (SNA) 

Ředitel závodu:  Martin Sychrovský 

Hlavní rozhodčí:  Petr Zvěřina (R2) 

Stavba tratí:   Zdenek Sokolář (R2) 

Hlavní kartograf:  Zdeněk Sokolář 

Centrum:   Hronov, Zbečník (https://mapy.cz/s/kakojuvano) 

Prostor závodu:  Hronov, Zbečník, Horní Kostelec, Rokytník, Velký Dřevíč 

Popis terénu:  Podhorský, členitý, hustá síť cest, občasná snížená průběžnost, porostové detaily, 

pozůstatky drobné těžby a předválečného opevnění, luční pasáže s remízky. 

Předchozí mapa:  Maternice (1977) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 



Webové stránky:  http://www.zbecnik2023.cz 

Start 00:   10:00 

 

10. 9. 2023  Žebříček B-Morava – krátká trať 

Pořádající subjekt:  OOB TJ Baník Ostrava (AOV), lepus.cz (LOV) 

Ředitel závodu:  Miroslav Hrubý 

Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková (R1) 

Stavba tratí:   Jiří Vlach (R2) 

Hlavní kartograf:  Bohumil Háj 

Centrum:   Píšť (https://mapy.cz/s/fuzenamene) 

Prostor závodu:  Píšť, Závada, Vřesina, Owsiszcze 

Popis terénu:  Příměstský čistý smíšený les s hustou sítí cest převážně pravoúhlého charakteru. V terénu 

hraje roli síť rýh/údolí.  

Předchozí mapa:  Mapa Rýhy 5.1 (1995) 

Datum přihlášek:  27. 8. 2023 

Webové stránky:  http://obostrava.cz/2023zb 

Start 00:   10:00 

 

16. – 17. 9. 2023 Mistrovství ČR na krátké trati 

Pořádající subjekt:  TJ Spartak první brněnská (PBM) 

Ředitel závodu:   Kamil Komenda 

Hlavní rozhodčí:  Libor Slezák (R1) 

Stavba tratí:   kvalifikace – Jiří Zelinka (R2), Libor Zřídkaveselý (R1); finále – Libor Zřídkaveselý (R1) 

Hlavní kartograf:  Petr Mareček (kvalifikace), Zdeněk Rajnošek (finále) 

Centrum:   Samotín, louka u  hájenky Blatka (https://mapy.cz/s/cukebuharu). 

Prostor závodu: Kadov, Krátká, Samotín, Křovina, Lisovská skála, Fryšavské hájenky 

Popis terénu:  Typický terén Českomoravské vrchoviny 700 až 800 m n. m. Prostor kvalifikace je ploché 

údolí potoka Rybníček s množstvím melioračních rýh, potoků, bažinek a porostových 

detailů se středně hustou sítí cest. Finálový prostor je více členitý. V severní části se 

nachází svah s porostovými detaily, kameny a srázky. Jižní část je ploché údolí potoka 

Břímovka s množstvím melioračních rýh, potoků, bažinek a porostových detailů. 

Předchozí mapa: Samotín (1981) 

Datum přihlášek:  3. 8. 2023 

Webové stránky:  https://pbm.eob.cz/mcrkt2023/ 

Start 00:   kvalifikace – 12:00, finále – 9:30 

 

23. 9. 2023  Český pohár, žebříček A, WRE – sprint 

Pořádající subjekt:  KOS TJ Tesla Brno (TBM) 

Ředitel závodu:  David Rajnoha 

Hlavní rozhodčí:  Vítězslav Khýn (R1) 

Stavba tratí:   Jakub Zimmermann (R1) 

Hlavní kartograf:  Jakub Zimmermann 

Centrum:   Brno, Mendelovo náměstí (https://mapy.cz/s/petehupoda) 

Prostor závodu:  Prostor mezi ulicemi Úvoz, Tvrdého, Hlinky a Mendlovým náměstím. 

Popis terénu:  Různorodý terén skládající se z parků, úzkých ulic a průchodů, areálu nemocnice, běžné 

zástavby, zahrádkářské oblasti a svahů s různou hustotou porostů. 

Předchozí mapa: – x 

Datum přihlášek:  10. 9. 2023 

Webové stránky:  http://www.tbm.cz/2023-ob-cp 

Start 00:   9.30 

 

 

23. 9. 2023  Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  KOS TJ Tesla Brno (TBM) 

Ředitel závodu:  Zbyněk Pospíšek 

Hlavní rozhodčí:  Zdenka Kozáková (R1) 

Stavba tratí:   Radovan Čech (R1), Zdeněk Liščinský (R3) 



Hlavní kartograf:  Petr Matula 

Centrum:   Vranov (https://mapy.cz/s/jemodujeju) 

Prostor závodu:  Vranov, Šebrov, Svatá Kateřina, řeka Svitava 

Popis terénu:  Fyzicky náročný kopcovitý terén, porostově rozmanitý od dobře průběžného až po rozsáhlé 

pasáže se sníženou viditelností i průběžností, středně hustá síť komunikací, svažitý 

v nadmořské výšce 250–450 m n. m. Místy svahové skály. 

Předchozí mapa:  Vranov (2002), Katov (1985), Katov (1972), Memoriál Mirka Patočky 1968 (1968) 

Webové stránky:  http://www.tbm.cz/2023-ob-cp 

Start 00:   15:00 

 

24. 9. 2023  Český pohár štafet 

Pořádající subjekt:  KOS TJ Tesla Brno (TBM) 

Ředitel závodu:  Zbyněk Pospíšek 

Hlavní rozhodčí:  Radovan Čech (R1) 

Stavba tratí:   Zdenka Kozáková (R1), Zdeněk Liščinský (R3) 

Hlavní kartograf:  Petr Matula 

Centrum:   Vranov (https://mapy.cz/s/jemodujeju) 

Prostor závodu:  Vranov, Šebrov, Svatá Kateřina, řeka Svitava 

Popis terénu:  Fyzicky náročný kopcovitý terén, porostově rozmanitý od dobře průběžného až po rozsáhlé 

pasáže se sníženou viditelností i průběžností, středně hustá síť komunikací, svažitý 

v nadmořské výšce 250–450 m n. m. Místy svahové skály. 

Předchozí mapa:  Vranov (2002), Katov (1985), Katov (1972), Memoriál Mirka Patočky 1968 (1968) 

Datum přihlášek:  10. 9. 2023 

Webové stránky:  http://www.tbm.cz/2023-ob-cp 

Start 00:   10:00 

 

28. 9. 2023  Mistrovství ČR v knock-out sprintu 

Pořádající subjekt:  Orientační sporty Písek (OPI) 

Ředitel závodu:  Otto Hartvich 

Hlavní rozhodčí:  Radim Hošek (R1) 

Stavba tratí:  Daniel Wolf (R1) 

Hlavní kartograf:  Jan Drbal 

Centrum:  Písek, plavecký stadion (https://mapy.cz/s/remufejuhu) 

Prostor závodu: Centrum města Písek 

Popis terénu:  Historické centrum města 

Předchozí mapa:  Pískoviště (2007) 

Datum přihlášek:  17. 9. 2023 

Webové stránky:  https://sites.google.com/os-pisek.cz/ko23/home 

Start 00:  10:00 

 

30. 9. 2023  Mistrovství ČR ve sprintu, WRE 

Pořádající subjekt:  Orientační Běh Opava (AOP) 

Ředitel závodu:  Jana Kostková  

Hlavní rozhodčí:  Miroslav Hadač (R1) 

Stavba tratí:   Luděk Valík (R1) 

Hlavní kartograf:  Petr Mareček  

Centrum:   Opava, Psychiatrická nemocnice Opava (https://mapy.cz/s/cutatacenu) 

Prostor závodu:  Psychiatrická nemocnice v Opavě a Slezská nemocnice v Opavě 

Popis terénu:  Nemocniční areál s řadou pavilónů, cest, chodníků. Parkový charakter. Bez převýšení. 

Řada oplocených míst se vstupy a výstupy.  

Předchozí mapa:  Psychiatrická nemocnice Opava (2017) 

Datum přihlášek:  17. 9. 2023 

Webové stránky:  http://mcr2023.obopava.cz  

Start 00:   12:00 

 

1. 10. 2023  Mistrovství ČR sprintových štafet 

Pořádající subjekt:  Orientační Běh Opava (AOP) 



Ředitel závodu:  Jana Kostková  

Hlavní rozhodčí:  Luděk Valík (R1) 

Stavba tratí:   Miroslav Hadač  (R1) 

Hlavní kartograf:  Petr Mareček  

Centrum:   Opava, Psychiatrická nemocnice Opava (https://mapy.cz/s/cutatacenu) 

Prostor závodu:  Psychiatrická nemocnice v Opavě a Slezská nemocnice v Opavě 

Popis terénu:  Nemocniční areál s řadou pavilónů, cest, chodníků. Parkový charakter. Bez převýšení. 

Řada oplocených míst se vstupy a výstupy. 

Předchozí mapa:  Psychiatrická nemocnice Opava (2017) 

Datum přihlášek:  17. 9. 2023 

Webové stránky:  http://mcr2023.obopava.cz  

Start 00:   10:00 

 

14. 10. 2023  Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Ředitel závodu:  Kamil Pipek 

Hlavní rozhodčí:  Lukáš Hovorka (R1) 

Stavba tratí:   Šimon Mareček (R2), Jonáš Fencl 

Hlavní kartograf:  Petr Mareček 

Centrum:   Krouna, louka v J části obce (https://mapy.cz/s/cocubakudo) 

Prostor závodu:  Krouna, Čachnov, Svratouch, Dědová, Chlumětín 

Popis terénu:  Mírně kopcovitý les (600 – 720 m n. m., typický vysočinský terén, s hustou sítí vodotečí, 

cest a průseků, převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, ale těžkou podložkou, bez 

výrazných terénních zlomů. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  1. 10. 2023 

Webové stránky:  http://lpu.cz/mcr23 

Start 00:   11:00 

 

15. 10. 2023  Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů, Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 

Ředitel závodu:  Kamil Pipek 

Hlavní rozhodčí:  Zuzana Klimplová (R1) 

Stavba tratí:   Ondřej Macek (R2), Ondřej Pipek (R2) 

Hlavní kartograf:  Petr Mareček 

Centrum:   Krouna, louka v J části obce (https://mapy.cz/s/cocubakudo) 

Prostor závodu:  Krouna, Čachnov, Svratouch, Dědová, Chlumětín 

Popis terénu:  Mírně kopcovitý les (600 – 720 m n. m., typický vysočinský terén, s hustou sítí vodotečí, 

cest a průseků, převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, ale těžkou podložkou, bez 

výrazných terénních zlomů. 

Předchozí mapa:  x 

Datum přihlášek:  1. 10. 2023 

Webové stránky:  http://lpu.cz/mcr23 

Start 00:   9:30 

 


