
 

 

Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Sdělení sekce OB 19/2022 
 

1. Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 
Vedení sekce OB schválilo návrh soutěžní komise sekce OB na vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 následovně: 
 4. 5. Žebříček B-Čechy        SJC 

 5. 5. Žebříček B-Čechy        SJC 

 8. 5. Mistrovství ČR v knock-out sprintu     JPV 

 1. 6. Žebříček B-Čechy        LPU 

 2. 6. Žebříček B-Čechy        LPU 

15. 6. Žebříček B-Čechy        ONO 

16. 6. Žebříček B-Čechy        ONO 

22. - 23. 6. Mistrovství ČR na krátké trati    VSP 

28. 6. Veteraniáda ČR ve sprintu      BOR 

29. 6. Veteraniáda ČR na klasické trati     BOR 

30. 6. Veteraniáda ČR na krátké trati     BOR 

 7. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať AOP 

 7. 9. Žebříček B-Čechy        DKL 

 8. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať AOP 

 8. 9. Žebříček B-Čechy        DKL 

14. - 15. 9. Mistrovství ČR na klasické trati    ASU 

21. 9. Český pohár, žebříček A – sprint     TAP 

21. 9. Český pohár štafet       OPI+VCB 

22. 9. Český pohár štafet       OPI+VCB 

 5. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet     TZL 

 6. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů, M ČR obl. výb. žactva TZL 

Pozn.: Pořadatelé závodů žebříčku B-Čechy sdělí do 14 dnů po zveřejnění výsledků výběrového říze-

ní, v jakém pořadí uspořádají jednotlivé tratě. 

Vedení sekce OB děkuje všem, kteří zaslali přihlášku do výběrového řízení; členům ČSOS, kterým bylo pořá-

dání závodů přiděleno, přeje mnoho zdaru při přípravě závodu.  

 

2. Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 
Sekce orientačního běhu ČSOS vypisuje 2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB 

v roce 2024 za těchto podmínek: 

A. Závody zařazené do 2. kola výběrového řízení: 
13. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB 

14. 4. Český pohár, žebříček A – krátká trať 

 4. 5. Žebříček B-Morava 

 5. 5. Žebříček B-Morava 

11. 5. Český pohár, žebříček A – sprint 

11. 5. Český pohár štafet 

12. 5. Český pohár štafet 

18. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu 

19. 5. Mistrovství ČR sprintových štafet 

 1. 6. Český pohár, žebříček A – krátká trať 

 1. 6. Žebříček B-Morava 

 2. 6. Český pohár, žebříček A – klasická trať 

 2. 6. Žebříček B-Morava 

15. 6. Žebříček B-Morava 

16. 6. Žebříček B-Morava 

Poznámky:  

1. Závod Českého poháru (krátká trať, klasická trať, sprint) nebude spojen se závodem žebříčku B-

Čechy, lze ho případně spojit s jiným závodem. 

2. Závody žebříčku B nemají předepsané disciplíny, v rámci jednoho víkendu musí být dvě různé dis-

ciplíny (klasická trať, krátká trať, sprint). Cílem je postupně zrovnoměrnit zastoupení jednotlivých 

disciplín v žebříčcích B (v roce 2024 by měl být v ŽB alespoň jeden závod ve sprintu). 

3. Závod Českého poháru nebo M ČR se může na požádání sekce OB stát závodem WRE 



 

 

4. Klubu VRB bude přidělen jeden ze tří dvojzávodů žebříčku B-Morava na jaře (VRB se hlásil na 

všechny tři termíny). Konkrétní termín pořádání bude určen po skončení 2. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů. 

B. Kritéria pro výběr pořadatelů: 

• kvalita nabízených terénů (hlavní závody soutěží sekce OB by se měly běžet v orientačně velmi náročných 

terénech) 

• záruka kvality pořádání ze strany pořadatele 

• u závodů žebříčků B i regionální vyrovnanost 

C. Předložení přihlášek: 

Přihlášku do 2. kola výběrového řízení na pořádání závodů soutěží sekce OB v roce 2023 předloží člen ČSOS 

do 10. 1. 2023 vyplněním formuláře na webové stránce https://vybriz.orientacnisporty.cz/prihlaska/ (bude 

v provozu od 20. 12. 2022): 

• druh závodu; 

• podrobný popis o charakteru terénu, ve kterém by se závod uskutečnil (převýšení, průchodnost, členitost, 

hustota komunikací, apod.), údaje o předchozí mapě pro OB v tomto terénu (uvést odkazy na náhledy 

v Mapovém archívu ČSOS, případně na náhledy na jiných www), případnou fotodokumentaci terénu, další 

údaje potvrzující, že navrhovaný terén splňuje požadavky na terén vhodný pro vrcholové závody OB; zá-

vod musí být pořádán na nové mapě (za novou mapu se považuje taková, která vyjadřuje aktuální stav a 

obsahuje alespoň 2/3 prostoru, v němž nebyl v posledních 4 letech závod v orientačním běhu; soutěžní 

komise sekce OB může udělit výjimku pro závody žebříčku B); 

• prohlášení, že uspořádání závodu v tomto terénu nebrání vážné majetkové a legislativní důvody (zónace 

CHKO, apod.); 

• základní údaje o organizačním zabezpečení; 

• jméno osoby odpovídající za zpracování mapy (kartografické i topografické); 

• návrh předpokládaného hlavního rozhodčího (pro závody M ČR a závody Českého poháru musí být 

k 1. 12. 2022 rozhodčím 1. třídy, pro ostatní závody ke stejnému datu minimálně rozhodčím 2. třídy); 

hlavní rozhodčí může být navržen během jednoho pololetí kalendářního roku pouze ke dvěma závodům, ke 

kterým je nutná kvalifikace R1 nebo R2; zároveň hlavní rozhodčí nesmí být delegován ke dvěma a více 

závodům během jednoho víkendu, pokud se konají v různých prostorech nebo na různých shromaždištích; 

• jméno osoby odpovídající za organizační zabezpečení závodu (ředitel závodu); 

• jméno stavitele tratí (na všech závodech soutěží sekce OB pro rok 2024 musí být stavitel tratí rozhodčím 

alespoň 2. třídy podle stavu k 1. 12. 2022); 

• prohlášení, že uvedené osoby (osoba odpovědná za zpracování mapy, ředitel závodu, hlavní rozhodčí a 

stavitel tratí) s převzetím úkolu souhlasí a jsou ochotny daný úkol realizovat; 

• prohlášení, že k prostoru závodu nemá žádný jiný oddíl právo k využití pro pořádání závodů;  

• prohlášení, že nebude omezen počet závodníků v mistrovských a žebříčkových kategoriích z jiných důvo-

dů, než jsou dána omezeními v platném soutěžním řádu sekce OB. 

Přidělení pořadatelství bude oznámeno do 31. 1. 2023 na internetových stránkách sekce OB. 

 

3. Sestavení kalendáře oficiálních závodů sekce OB v roce 2023 
Soutěžní komise sekce OB žádá oblasti sekce OB, aby do 10. 1. 2023 zaslaly na adresu soutěžní komise (sou-

teznikomise@orientacnibeh.cz) své kalendář závodů na rok 2023 s rozdělením na závody, které budou zařa-

zeny do Rankingu 2023 (a kde oblast bere záruku, že budou uspořádány v souladu Pravidly OB) a na závody 

ostatní (štafety, apod.).  

Po zaslání kalendáře budou závody zadány do IS ORIS. 

 

4. Pořádání vícedenních závodů v roce 2023 
Soutěžní komise sekce OB žádá pořadatele vícedenních závodů v roce 2023, aby nejpozději do 15. 12. 2022 

sdělili soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) termín konání závodu a současně sdělili, zda 

žádají o zařazení těchto závodů do Rankingu 2022 (a sdělili i systém startu poslední etapy) s tím, že garantují 

uspořádání závodů podle Pravidel OB (především s důrazem na měřítko mapy v souladu s Pravidly OB). 

Na vícedenní závody se vztahuje ustanovení Směrnice pro hospodaření ČSOS o odvodech pořadatelů závodů 

ve prospěch ČSOS. 

 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 26. 11. 2022 

https://vybriz.orientacnisporty.cz/prihlaska/

