
Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Systém rozhodčích sekce OB 
 
1. Systém rozhodčích realizuje soutěţní komise sekce OB, která k tomu účelu zřizuje skupinu rozhodčích. 

Vedoucího a členy skupiny rozhodčích jmenuje předsednictvo sekce OB na návrh předsedy soutěţní komise. 

Odvolacím orgánem proti rozhodnutím skupiny rozhodčích je předsednictvo sekce OB.  

 

2. Náplň práce Skupiny rozhodčích 

Skupina rozhodčích 

- dbá na dodrţování Systému rozhodčích sekce OB, 

- vede seznam rozhodčích s platnou kvalifikací, 

- organizuje školení R2, 

- metodicky zajišťuje školení R3, 

- potvrzuje získání a prodlouţení kvalifikace R2, R3 

- spolupracuje při organizaci seminářů rozhodčích a stavitelů tratí, 

- navrhuje vedení sekce OB udělení kvalifikace R1, 

- navrhuje vedení sekce OB sníţení nebo odebrání kvalifikace R1, R2, R3. 

 

3. Kvalifikační třídy rozhodčích 

- rozhodčí 1. třídy (R1), 

- rozhodčí 2. třídy (R2), 

- rozhodčí 3. třídy (R3). 

 

4. Požadavky na kvalifikační třídu rozhodčích na závodech soutěží sekce OB 

4.1. Hlavní rozhodčí 

- Mistrovství ČR, celostátní dlouhodobé soutěţe (ČP, ŢA, ČPŠ): R1, 

- ŢB, vícedenní závody s moţností zisku licence A, B: minimálně R2, 

- ostatní: minimálně R3. 

4.2. Stavitel tratí 
- Mistrovství ČR, celostátní dlouhodobé soutěţe (ČP, ŢA, ČPŠ), ŢB: minimálně R2, 

- ostatní: minimálně R3. 

 

5. Podmínky pro získání a prodloužení kvalifikace 

5.1. Rozhodčí 1. třídy (R1) 

Podmínky pro získání kvalifikace R1 

- minimální stáří uchazeče 23 let, 

- kvalifikace R2 

- předchozí úspěšná praxe při pořádání závodů alespoň 1x za poslední 4 roky ve funkci, pro kterou je 

vyţadována minimálně kvalifikace R2, 

- absolvování semináře rozhodčích nejméně jednou za 3 roky - toto se nevztahuje na drţitele 

kvalifikace IOF Adviser. 

Skupina rozhodčích 1x ročně (před výběrovým řízením na závody sekce OB ČSOB) vypíše výběrové řízení 

na získání kvalifikace R1 a na základě přihlášek sestaví návrh, který předloţí ke schválení vedení sekce OB. 

Platnost kvalifikace R1 je 2 roky od konce roku, kdy byla získána, a lze o ni ţádat kaţdý rok. Platnost 

kvalifikace skončí předčasně, pokud přestane být splněna podmínka absolvování semináře rozhodčích 

nejméně jednou za 3 roky. 

5.2. Rozhodčí 2. třídy (R2) 

Podmínky pro získání kvalifikace R2 

- minimální stáří uchazeče 21 let, 

- kvalifikace R3, 



- předchozí praxe při pořádání závodů alespoň 2x za poslední 4 roky ve funkci, pro kterou je 

vyţadována minimálně kvalifikace R3,  

- absolvování školení R2 a úspěšné sloţení závěrečných zkoušek; 

Pro udrţení kvalifikace R2 je nutné absolvovat seminář rozhodčích minimálně jednou za 3 roky - toto se 

nevztahuje na drţitele kvalifikace IOF Adviser, a aktivně působit ve funkcích hlavního rozhodčího nebo 

stavitele tratí na závodech v OB. Kvalifikaci R2 lze prodluţovat kaţdý rok. V případě nesplnění poţadavků 

se kvalifikace sniţuje na R3. 

 

5.3. Rozhodčí 3. třídy (R3) 

Podmínky pro získání kvalifikace R3 

- minimální stáří uchazeče je 18 let, 

- předchozí praxe při pořádání závodů v OB, 

- absolvování školení R3 a úspěšné sloţení závěrečných zkoušek. 

Pro udrţení kvalifikace R3 je nutné absolvovat seminář rozhodčích nebo školení R3 minimálně jednou za 8 

let. Drţiteli, který nemá po čtyři po sobě jdoucí roky závodní registraci v OB, ani v tomto období 

neabsolvoval seminář nebo školení rozhodčích, kvalifikace R3 zaniká, pokud skupinu rozhodčích nepoţádá 

o prodlouţení. K ţádosti je třeba uvést přehled pořadatelské praxe za poslední 4 roky. 

 

6. Další ustanovení 

6.1  Drţitel kvalifikace R1 je povinen se na výzvu soutěţní komise vyjádřit k průběhu závodu soutěţí 

sekce OB ČSOB, kterého se zúčastnil.  

6.2  V případě závaţného nebo opakovaného neplnění povinností hlavního rozhodčího nebo stavitele tratí 

můţe předsednictvo sekce OB na návrh skupiny rozhodčích kvalifikační třídu sníţit nebo odebrat. 

 

7. Školení rozhodčích sekce OB 

7.1  Školení R2 pořádá skupina rozhodčích sekce OB.  

7.2  Školení R3 metodicky zajišťuje skupina rozhodčích a pořádá sekce OB, oblastní soutěţní komise či 

krajské svazy ČSOB. Pořadatel je povinen po ukončeném školení zaslat seznam nových rozhodčích 

vedoucímu skupiny rozhodčích. 

 

8. Výjimky 

8.1  Předsednictvo sekce OB můţe výjimečně na návrh skupiny rozhodčích udělit kvalifikaci R3 bez 

absolvování školení ţadatelům, kteří splňují ostatní podmínky pro její získání a současně doloţí 

dostatečnou pořadatelskou praxi. 

8.2  Pořádající orgán můţe výjimečně schválit do funkce hlavního rozhodčího nebo stavitele tratí osobu, 

která nemá potřebnou kvalifikaci podle této směrnice. 

 

9. Přechodná a závěrečná ustanovení 

9.1.  Drţitelé kvalifikace R3, kteří poslední školení nebo seminář rozhodčích absolvovali před rokem 2004, 

musí pro udrţení kvalifikace absolvovat nové školení nebo seminář nejpozději do konce roku 2011.  

 

Tento Systém rozhodčích sekce OB nabývá platnosti dnem 8. 1. 2011 a zároveň se ruší Systém rozhodčích 

ČSOB platný od 1. 2. 2009.  

 


