
Oblast Vysočina sekce orientačního běhu ČSOS 
 

SOUTĚŽNÍ  ŘÁD 
 

soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu 

platný od 17. 2. 2020 
 

1. Základní ustanovení 

1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Oblasti Vysočina sekce orientačního běhu ČSOS. 

1.2 Rozdělení soutěží  

a) mistrovské soutěže: 
-   Mistrovství oblasti na klasické trati 
-   Mistrovství oblasti na krátké trati 
-   Mistrovství oblasti ve sprintu 
-   Mistrovství oblasti v nočním orientačním běhu 
-   Mistrovství oblasti štafet 
-   Mistrovství oblasti sprintových štafet 

b) dlouhodobé soutěže: 
-   Liga Vysočiny jaro 
-   Liga Vysočiny podzim 
-   Liga Vysočiny klubů 

1.3 Pořádajícím orgánem soutěží je Oblast Vysočina sekce OB ČSOS (dále jen Oblast 
Vysočina), která může pověřit uspořádáním závodu některý klub, přitom na klub přenáší 
pořadatelská práva a povinnosti. 

1.4 V případě, že je pro soutěže využit závod jiné oblasti, musí jeho pořádající subjekt vypsat 
kategorie v souladu tímto soutěžním řádem, pokud se nedohodne jinak. 

1.5 Do soutěží Oblasti Vysočina se počítají pouze závodníci registrovaní v klubech Oblasti 
Vysočina pro příslušný rok. 

1.6 Na všech závodech soutěží Oblasti Vysočina jsou kategorie D20 a H20 sloučeny s kategorií 
D21C, resp. H21C. Výsledky mistrovských a dlouhodobých soutěží v kategoriích D20 a H20 
se vytvoří oddělením těchto věkově odpovídajících závodníků z výsledků kategorií D21C a 
H21C. 

1.7 Startovní pořadí v jednotlivých vypsaných kategoriích na závodech jednotlivců soutěží 
Oblasti Vysočina se určuje losováním v souladu s Pravidly orientačního běhu. 

1.8 V prováděcích předpisech (Příloha č. 3) jsou pro jednotlivé závody stanoveny maximální 
vklady pro registrované závodníky, řádně přihlášené v řádném termínu. 

1.9 Pokud to Soutěžní řád soutěží sekce OB ČSOS stanovuje, určují mistrovské soutěže Oblasti 
Vysočina postupujícího závodníka, štafetu nebo klub na mistrovský závod vyššího stupně 
soutěží. 

1.10 O tom, které soutěže budou vypsány pro daný rok, rozhoduje Shromáždění Oblasti Vysočina 

sekce OB ČSOS a budou uvedeny v prováděcích předpisech (Příloha č. 3). 

1.11 Soutěže řídí soutěžní komise Oblasti Vysočina. 

 

2. Mistrovství oblasti na klasické trati 

2.1 Mistrovství oblasti na klasické trati se vypisuje v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20, 
D21C, D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H35, H45, H55, H65 a 
H70. 
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2.2 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v orientačním běhu na klasické 
trati“ v dané kategorii pro příslušný rok. 

2.3 Startovní interval ve všech kategoriích mistrovství je stanoven v článku 8.6 soutěžního řádu. 

2.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

3. Mistrovství oblasti na krátké trati 

3.1 Mistrovství oblasti na krátké trati se vypisuje v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20, 
D21C, D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H35, H45, H55, H65 a 
H70. 

3.2 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v orientačním běhu na krátké trati“ 
v dané kategorii pro příslušný rok. 

3.3 Startovní interval ve všech kategoriích mistrovství je stanoven v článku 8.6 soutěžního řádu. 

3.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

4. Mistrovství oblasti ve sprintu 

4.1 Mistrovství oblasti ve sprintu se vypisuje v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21C, 
D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H35, H45, H55, H65 a H70. 

4.2 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v orientačním běhu ve sprintu“ 
v dané kategorii pro příslušný rok. 

4.3 Startovní interval ve všech kategoriích mistrovství je stanoven v článku 8.6 soutěžního řádu. 

4.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

5. Mistrovství oblasti v nočním orientačním běhu 

5.1 Mistrovství oblasti v nočním orientačním běhu se vypisuje v kategoriích D12, D14, D16, D18, 
D20, D21C, D35, D45, D55, D65, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H35, H45, H55, H65 a 
H70. 

5.2 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v nočním orientačním běhu“ 
v dané kategorii pro příslušný rok. 

5.3 Startovní interval ve všech kategoriích mistrovství je minimálně 3 minuty. 

5.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

6. Mistrovství oblasti štafet 

6.1 Mistrovství oblasti štafet je soutěží klubových tříčlenných štafet. V kategoriích D18 a H18 je 
povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě může startovat pouze 1 závodník 
s povoleným hostováním. Štafeta, ve které je více závodníků s povoleným hostováním nebo 
ve které jsou sportovci jiného klubu, startuje mimo soutěž. Za zadání správné soupisky 
odpovídá klub, v případě porušení ustanovení soutěžního řádu, resp. rozpisu závodu bude 
štafeta diskvalifikována. 

6.2 Mistrovství oblasti štafet se vypisuje v kategoriích D12, D14, D18, D21, H12, H14, H18, H21. 

Mistrovství oblasti štafet se vypisuje ve veteránských kategoriích H105, H135, H165, H195, 
D105, D135, D165 a D195 (tříčlenné štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální 
součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a 
vyšší). Jeden z úseků musí být podstatně kratší. 

6.3 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v orientačním běhu štafet“ v dané 
kategorii pro příslušný rok. 
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6.4 Při mistrovství oblasti štafet musí pořádající subjekt použít při stavbě tratí všech úseků 
rozdělovací metody. 

6.5 Předpokládané vítězné časy štafet v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

7. Mistrovství oblasti sprintových štafet 

7.1 Mistrovství oblasti sprintových štafet je soutěží klubových čtyřčlenných smíšených štafet 
složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D. Jednotlivé úseky štafety 
běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena. V klubové štafetě může být 1 
závodník nebo 1 závodnice z jiného klubu. Štafeta, ve které je více sportovců jiného klubu, 
startuje mimo soutěž. Za zadání správné soupisky odpovídá klub, v případě porušení 
ustanovení soutěžního řádu, resp. rozpisu závodu bude štafeta diskvalifikována. 

7.2 Mistrovství oblasti sprintových štafet se vypisuje v kategoriích DH14 (žactvo), DH18 (dorost), 
DH21 (dospělí). 
Mistrovství oblasti sprintových štafet se vypisuje ve veteránských kategoriích DH140, DH180, 
DH220, DH260 (čtyřčlenné štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet 
věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). 

7.3 Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr Oblasti Vysočina v orientačním běhu sprintových 
štafet“ v dané kategorii pro příslušný rok. 

7.4 Při mistrovství oblasti sprintových štafet musí pořádající subjekt použít při stavbě tratí všech 
úseků rozdělovací metody. 

7.5 Předpokládané vítězné časy sprintových štafet v jednotlivých kategoriích jsou 55 minut. 

 

8. Liga Vysočiny jaro, Liga Vysočiny podzim 

8.1 Liga Vysočiny jaro a Liga Vysočiny podzim jsou vícekolové soutěže jednotlivců (dva oblastní 
žebříčky v daném kalendářním roce) v kategoriích D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D20, 
D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H21D, 
H35, H45, H55, H65 a H70. 

8.2 Vítěz každé kategorie (podkategorie C) získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny jaro“, resp. "Vítěz 
Ligy Vysočiny podzim“ v dané kategorii pro příslušný rok. 

8.3 Závody zařazené do soutěží Ligy Vysočiny jsou uvedeny v prováděcím předpise (Příloha č. 
3). Závod Ligy Vysočiny může být současně závodem mistrovství oblasti. 

8.4 Do podkategorie C, resp. D se závodníci přihlašují podle své výkonnosti. 

8.5 V případě, že závodník startoval v soutěži ve více kategoriích či podkategoriích, je celkově 
hodnocen ve všech těchto kategoriích či podkategoriích. 

8.6 Startovní interval ve všech kategoriích Ligy Vysočiny je v jednotlivých závodech: 

- na klasické trati při počtu do 40 přihlášených minimálně 3 minuty, nad 40 přihlášených 
minimálně 2 minuty; 

- na krátké trati při počtu do 25 přihlášených minimálně 3 minuty, nad 25 přihlášených 
minimálně 2 minuty; 

- ve sprintu při počtu do 25 přihlášených minimálně 2 minuty, nad 25 přihlášených 
minimálně 1 minuta. 

Při malém počtu závodníků v kategorii (zhruba do 10) se doporučuje pořádajícímu subjektu 
stanovit startovní intervaly výrazně delší než minimální (podle počtu závodníků u klasické 
trati alespoň 5 až 6 minut, u krátké trati alespoň 4 až 5 minut, u sprintu alespoň 3 až 5 minut). 

8.7 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
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8.8 Hodnocení žebříčku Ligy Vysočiny jednotlivců: 

a) Do Ligy Vysočiny se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do soutěží Ligy Vysočiny 
v prováděcím předpise (Příloha č. 3). 

b) V žákovských kategoriích se hodnotí závodníci bez ohledu na licenci, v dorosteneckých a 
juniorských kategoriích (D16, D18, D20, H16, H18, H20) se nehodnotí závodníci s licencí 
E, R a A (pro zařazení do žebříčku je rozhodující licence ke dni prvního závodu 
zařazeného do příslušného žebříčku). 

c) Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot 
získaných ve 2/3 závodů zařazených do soutěže Ligy Vysočiny (počet započítávaných 
závodů je zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo). 

d) Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu bodů sestupně, v případě rovnosti 
součtu bodů rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v 
kterémkoli závodě soutěže. 

e) Do celkového hodnocení oblastního žebříčku jsou zařazeni všichni závodníci, kteří 
bodovali. 

f) V kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, H16, H18 a H20 je udělena licence B 
nejlepším 40 % závodníků, kteří v příslušné kategorii oblastního žebříčku získali alespoň 
30 % bodů vítěze dané kategorie. 

g) Za dosažený čas v závodě získává závodník body: 

100 bodů (200 bodů v žákovských kategoriích) je přiděleno průměrnému času prvních 3 
závodníků dané kategorie. Každý závodník získává o tolik bodů méně, o kolik procent 
přesáhl uvedený průměrný čas, výpočet se provádí na 2 desetinná místa. 

V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků počítaných do 
oblastního žebříčku: 
 Ts = (T1+T2+T3)/3 

Potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu: 

- pro žákovské kategorie (do D14 a H14 včetně): Bi = 100 . (3 - Ti/Ts)  

- pro ostatní kategorie: Bi = 100 . (2 - Ti/Ts) 

Výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických 
pravidel. 

Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku (v žákovských kategoriích trojnásobku) středního 
času a více, stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů. 

Je-li v kategorii 5 a méně hodnocených závodníků, je za střední čas Ts považován čas 
prvního hodnoceného závodníka. 

h) Podle zásad Klasifikačního řádu sekce OB ČSOS pro zisk licence B z oblastních žebříčků 
je možno závodníkovi udělit průměr z jednoho závodu zařazeného do oblastního žebříčku: 

ha) ze závodu, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB 
registrován, nebo 

hb) pokud může mít v souladu s Pravidly OB znatelnou výhodu před ostatními, nebo 

hc) pokud došlo k technické závadě v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu 
(malý počet závodníků). 

Výše uvedené omezení na udělení průměru z jednoho závodu neplatí pro závodníky těch 
kategorií, v nichž se licence B nezískává. Těmto závodníkům lze udělit více průměrů. 

O udělení průměru podle důvodu hb) a hc) rozhoduje soutěžní komise Oblasti Vysočina 
na základě žádosti klubu, jehož závodníka se důvod týká. 
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Pro hodnocení oblastního žebříčku Ligy Vysočiny se stanovuje: 

- V žákovských kategoriích (do D14 a H14 včetně) se závodníkům neuděluje průměr ze 
závodu, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB 
registrován. 

- V dorosteneckých, juniorských a dospělých kategoriích (D16, D18, D20, D21C, D21D, 
H16, H18, H20, H21C, H21D) je všem závodníkům automaticky udělen průměr ze 
závodu, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB 
registrován, pokud nejsou uvedeni ve výsledcích daného závodu nebo je jejich 
výsledek MS. U kategorií D16, D18, D20, H16, H18 a H20 může být průměr udělen 
pouze jednou. 

- Ve veteránských kategoriích (D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65 a H70) je všem 
závodníkům automaticky udělen průměr ze závodu, který pořádal klub, v němž je 
závodník pro danou sezónu v sekci OB registrován. 

Průměrná hodnota bodů se vypočte: 

P(i) = (L(j,i))/V(i) 

V(i) = (C - Z(i)) * H/C kde: 

P(i) ....... průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka 

L(j,i) ...... bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů) 

V(i) ....... korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se 

zaokrouhlením na celé číslo podle matematických pravidel) 

Z(i) ....... počet započítávaných „průměrů“ i-tého závodníka (nejvýše jeden pro kategorie, 

v nichž se získává licence B: D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, H16, H18 a 
H20) 

C ......... celkový počet závodů zařazených do soutěže 
H ......... celkový počet závodů hodnocených do soutěže 

 

9. Liga Vysočiny klubů 

9.1 Liga Vysočiny klubů je vícekolová celoroční soutěž klubů v kategoriích: 

- žactvo (kategorie jednotlivců D10, D12, D14, H10, H12 a H14), 
  vítěz získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny žactva" pro příslušný rok; 

- dorost (kategorie jednotlivců D16, D18, H16 a H18), 
  vítěz získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny dorostu" pro příslušný rok; 

- dospělí (kategorie jednotlivců D21C a H21C), 
  vítěz získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny dospělých" pro příslušný rok; 

- veteráni (kategorie jednotlivců D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65 a H70), 
  vítěz získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny veteránů" pro příslušný rok; 

- kluby (kategorie žactvo, dorost, dospělí a veteráni), 
  vítěz získává titul "Vítěz Ligy Vysočiny klubů" pro příslušný rok. 

9.2 Do soutěže klubů jsou zařazeny všechny závody jednotlivců Ligy Vysočiny jaro a Ligy 
Vysočiny podzim uvedené v prováděcím předpise (Příloha č. 3). 

9.3 Hodnocení žebříčku Ligy Vysočiny klubů: 

a) Do Ligy Vysočiny klubů se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do soutěží Ligy 
Vysočiny v prováděcím předpise (Příloha č. 3). 

b) Body klubu v kategoriích žactvo, dorost, dospělí a veteráni za daný závod se vypočtou 
jako součet nejvyšších bodových hodnot vypočtených podle čl. 8.8 písm. b) a g) tohoto 
soutěžního řádu: 

- 6 závodníků klubu v kategorii žactvo (celková vypočtená hodnota bodů klubu se 
vynásobí redukčním koeficientem 0,5 z důvodu sjednocení jejich váhy s ostatními 
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kategoriemi, neboť v kategoriích žactva je podle Klasifikačního řádu sekce OB ČSOS 
rozdílný výpočet bodové hodnoty závodníků); 

- 4 závodníků klubu v kategorii dorost; 

- 4 závodníků klubu v kategorii dospělí; 

- 8 závodníků klubu v kategorii veteráni. 

c) V dorosteneckých kategoriích (D16, D18, H16, H18) jsou do součtu nejvyšších bodových 
hodnot započítáváni i závodníci klubu s licencí E, R a A. Jejich bodové hodnoty jsou 
dopočítány mimo informační systém ORIS. 

d) Body klubu v kategorii kluby za daný závod se vypočtou jako součet bodů klubu 
v kategoriích žactvo, dorost, dospělí a veteráni, přičemž v kategoriích žactvo se vstupní 
hodnoty bodů násobí redukčním koeficientem 2/3 a v kategorii veteráni se vstupní hodnoty 
bodů násobí redukčním koeficientem 1/2 z důvodu vyššího počtu započítávaných 
závodníků v těchto kategoriích soutěže klubů. 

e) V každé kategorii se do celkového hodnocení klubu počítá součet nejvyšších bodů 
získaných ve 2/3 závodů zařazených do soutěže klubů (počet započítávaných závodů je 
zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo). 

f) Kluby jsou v hodnocení seřazeny podle počtu bodů sestupně, v případě rovnosti součtu 
bodů rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli 
závodě soutěže. 

 

10. Společný závod Ligy Vysočiny a Žebříčku B nebo jiného závodu 

10.1 Závod Ligy Vysočiny podle tohoto soutěžního řádu může být uspořádán společně se 
závodem Žebříčku B nebo jiným závodem. Případné odchylky od soutěžního řádu budou 
uvedeny v prováděcích předpisech. 

 

11. Povinnosti pořádajícího subjektu 

11.1 Pořádající subjekt závodu soutěží Oblasti Vysočina je povinen: 

- Použít pro přihlášky informační systém ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/. 

- Zveřejnit rozpis závodu v informačním systému ORIS nejpozději jeden měsíc před 
konáním závodu. 

- Zveřejnit předpokládané parametry tratí (délku, převýšení, počet kontrol) v informačním 
systému ORIS nejpozději tři dny před prvním termínem uzávěrky přihlášek. Skutečné 
parametry tratí se pak od předpokládaných nesmí lišit o více než 500 m u délky a 50 m u 
převýšení. 

- Zveřejnit pokyny a startovní listinu v informačním systému ORIS nejpozději 48 hodin před 
časem prvního startu závodu. 

- Závodníkům, kteří o to požádají, zapůjčit čip SI pro dotykové ražení. 

- Před závodem nastavit označovací jednotky (kontroly) systému SPORTident do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m systémem 
SPORTident AIR+ s čipy SIAC). 

- Zveřejnit výsledky závodu včetně mezičasů v informačním systému ORIS nejpozději do 
12 hodin od uzavření cíle. 

- Zaslat do 24 hodin po skončení závodu na adresu obpostupy@obpostupy.cz data, která 
jsou specifikována na stránce: http://www.obpostupy.cz/podklady.php. Mapa s postupy 
bude vzápětí zveřejněna na adrese http://obpostupy.cz provozovatelem webu. 

11.2 Hlavní rozhodčí a stavitel tratí závodu soutěží Oblasti Vysočina musí splňovat požadavek na 
kvalifikační třídu minimálně rozhodčí 3. třídy (R3). 

https://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:obpostupy@obpostupy.cz
http://www.obpostupy.cz/podklady.php
http://obpostupy.cz/
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11.3 Pořádající subjekt závodu sestavuje jury z osob přítomných na závodě a registrovaných v 
sekci OB ČSOS, kteří jsou zároveň minimálně rozhodčími 3. třídy (R3). Jejich seznam je 
uveden v systému ORIS na webu https://oris.orientacnisporty.cz/Rozhodci. 

11.4 Pořádající subjekt denního závodu jednotlivců soutěží Oblasti Vysočina je povinen vypsat 
nesoutěžní kategorie: 

- HDR (děti a rodiče) pro děti s doprovodem, provedení linie; 

- P (příchozí) pro začátečníky. 

Kategorie HDR a P startují libovolně od času začátku startu až do uzavření startu 
odstartováním posledního závodníka podle startovní listiny. 

Stavba tratě pro kategorie HDR a náborové tratě D10N a H10N: délka cca 2,5 km, vedena 
po jasných liniích (cesty, pěšiny, vodoteče, max. jasně znatelné rozhraní porostů), jen zcela 
naprosto výjimečně čistým lesem (ne hustníkem). Trať je vyznačená fáborky nebo značená 
skandinávským způsobem s využitím smajlíků (použití tohoto způsobu je nutné uvést do 
rozpisu a pokynů závodu). Kontroly by měly být voleny tak, aby dovolovaly si trať výrazně 
zkrátit mimo fáborky (obvykle na dvou místech), na trati se doporučuje umístit 3 až 5 
falešných kontrol. Podrobnosti stavby tratí lze nalézt v soutěžních dokumentech na webu 
Oblasti Vysočina: „Pořádání kategorií pro veřejnost při závodech v OB - pomůcka pro 
pořadatele“ a „Nový typ trati HDR – Smajlíci, švédský způsob“. 

Stavba tratě pro kategorii P: délka cca 3,5 km, orientačně jednoduchá, zhruba na úrovni 
kategorie H12 nebo D14. 

11.5 Závodník, který startoval mimo soutěž, má ve výsledcích příznak MS. Závodník, který 
dosáhne většího výsledného času, než je limit, není v závodě hodnocen a ve výsledcích má 
příznak PŘES LIMIT. 

 

12. Mapy 

12.1 Mapy pro závody soutěží Oblasti Vysočina musí být zpracovány v souladu se „Směrnicí pro 
tvorbu a evidenci map ČSOS“. 

Pro závody na klasické trati je předepsáno měřítko mapy 1 : 10 000 nebo 1 : 15 000. 

Pro závody na krátké trati, závody v nočním OB a závody štafet je předepsáno měřítko mapy 
1 : 10 000. 

Pro závody ve sprintu a závody sprintových štafet je předepsáno měřítko 1 : 4 000. 

U veteránských a žákovských kategorií je možné a vhodné použít přiměřeně větší měřítko 
mapy (např. pro krátkou trať 1 : 7 500, pro sprint 1 : 3 000) 

12.2 Mapa musí být vytištěna na voděodolný papír nebo vložena do voděodolného obalu nebo ve 
startovním prostoru musí být závodníkům k dispozici k volnému odběru voděodolný obal na 
mapy a současně musí být místo odběru map chráněné před deštěm přístřeškem. 

 

13. Všeobecná ustanovení 

13.1 Pro závody soutěží Oblasti Vysočina jsou závazná Pravidla orientačního běhu. Účastníci 
sportovní akce jsou povinni se jimi řídit. Neznalost těchto pravidel neomlouvá. 

13.2 Pro případ odvolání proti rozhodnutí jury je odvolací komisí soutěžní komise Oblasti 
Vysočina. Pokud se protest týká závodu konkrétní kategorie, je odvolací komise jmenována 
v souladu se soutěžním řádem příslušejícím nejvyšší soutěži, do které je závod zařazen. 

13.3 V případě, že pořádající subjekt závodu soutěží Oblasti Vysočina patří do jiné oblasti sekce 
OB, platí pro předpokládané časy vítězů ustanovení soutěžního řádu této oblasti a rozpis 
závodu. Stejná zásada platí i pro ostatní náležitosti, které upravuje soutěžní řád Oblasti 
Vysočina nebo jeho prováděcí předpisy, pokud není s pořádajícím subjektem dohodnuto 
jinak. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Rozhodci
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13.4 Výjimky ze soutěžního řádu povoluje soutěžní komise. 

13.5 Změny a doplňky soutěžního řádu schvaluje na návrh soutěžní komise předsednictvo Oblasti 
Vysočina. 

13.6 Průběžné i konečné výsledky soutěží Oblasti Vysočina budou zveřejněny v informačním 
systému ORIS na webu https://oris.orientacnisporty.cz/ a na webu Oblasti Vysočina 
http://www.obvysocina.cz/. 

13.7 Proti výsledkům soutěží Oblasti Vysočina může podat stížnost každá osoba zainteresovaná 
na výsledcích nejpozději do 2 měsíců od jejich zveřejnění. Stížnost se podává soutěžní 
komisi Oblasti Vysočina. 

13.8 Každý závodník přihlášením na sportovní akci uděluje souhlas s využitím svých osobních 
údajů (jméno, registrační číslo, …) pořádajícím orgánem a pořádajícím subjektem, a to v 
minimální míře, nutné pro umožnění startu závodníka v závodu. 

13.9 Všichni účastníci sportovní akce se jí účastní na vlastní riziko. 

 

14. Fair play 

14.1 Všichni účastníci sportovní akce se musí chovat poctivě a čestně. Musí se respektovat 
navzájem, a také respektovat osoby, které jsou konáním sportovní akce dotčeny. Žádný 
účastník sportovní akce se nesmí snažit ovlivňovat výsledky závodů. Snaha o získání 
nespravedlivých výhod je zakázána, včetně nečestného používání technických prostředků. 

14.2 Závodů se nemůže zúčastnit závodník, který je s terénem seznámen tak dobře, že by měl 
podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. V případě pochyb závisí toto rozhodnutí na 
hlavním rozhodčím. Práce na vyhotovení mapy se považují za podstatnou výhodu po dobu 
jednoho roku od prvního použití mapy na závodě. 

14.3 Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc zraněným účastníkům závodů. 

 
 
 
 
 
 

Přílohy soutěžního řádu: 

1. Přehled předpokládaných časů vítězů podle typů závodů a kategorií v soutěžích Oblasti Vysočina. 

2. Definice jednotlivých typů závodů. 

3. Prováděcí předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2020. 

 
  

https://oris.orientacnisporty.cz/
http://www.obvysocina.cz/
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Příloha č. 1 

Přehled předpokládaných časů vítězů 

podle typů závodů a kategorií v soutěžích Oblasti Vysočina. 
 
Platí pro závody žebříčku Ligy Vysočiny včetně závodů mistrovství oblasti. 

 
Závody jednotlivců: 

 Předpokládaný čas vítěze Předpokládaný čas vítěze 

Kategorie sprint / krátká / klasická / noční Kategorie sprint / krátká / klasická / noční 

D10N  15    /    20    /      20      /      - H10N  15    /    20    /      20      /      - 

D10  15    /    20    /      20      /      - H10  15    /    20    /      20      /      - 

D12  15    /    25    /      25      /    20 H12  15    /    25    /      30      /     20 

D14  15    /    25    /      30      /    25 H14  15    /    25    /      40      /     30 

D16  15    /    25    /      40      /    30 H16  15    /    30    /      50      /     40 

D18  15    /    30    /      50      /    40 H18  15    /    30    /      60      /     50 

D21C  15    /    35    /      65      /    55 H21C  15    /    35    /      75      /     70 

D21D  15    /    35    /      55      /    45 H21D  15    /    35    /      60      /     55 

D35  15    /    35    /      60      /    50 H35  15    /    35    /      65      /     60 

D45  15    /    35    /      55      /    45 H45  15    /    35    /      60      /     55 

D55  15    /    35    /      50      /    40 H55  15    /    35    /      55      /     50 

D65  15    /    35    /      45      /    40 H65  15    /    35    /      50      /     45 

  H70  15    /    35    /      50      /     45 

 Údaje jsou v minutách Údaje jsou v minutách 
 
Předpokládaný čas vítězů kategorií D16, D18, H16 a H18 má dosáhnout nejlepší závodník s licencí 
B nebo C, předpokládaný čas vítězů kategorií D21C a H21C nejlepší závodník s licencí C. 

Rozdílnost tratí C a D u kategorií dospělých: rozlišení délkou tratí (orientační náročnost stejná), 
délka tratě podkategorie D zhruba o jednu třetinu (o 33 %) kratší než trať podkategorie C. 

 
Závody štafet: 

Kategorie Předpokládaný vítězný čas Kategorie Předpokládaný vítězný čas 

D12 70 minut H12 80 minut 

D14 80 minut H14 90 minut 

D18 105 minut H18 120 minut 

D21 120 minut H21 135 minut 

D105 120 minut H105 120 minut 

D135 105 minut H135 105 minut 

D165 105 minut H165 105 minut 

D195 105 minut H195 105 minut 

 
Skutečně dosažené vítězné časy v jednotlivých závodech kategorií se od předpokládaných časů 
vítězů nesmí lišit o více než: 

• 20 % u závodů kategorií s předpokládaným časem vítěze do 30 minut včetně, 

• 15 % u závodů kategorií s předpokládaným časem vítěze nad 30 a do 100 minut včetně, 

• 15 minut u závodů kategorií s předpokládaným časem vítěze nad 100 minut.  
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Příloha č. 2 

Definice jednotlivých typů závodů 

Denní OB 

Sprint: 

- kontroly: Technicky jednoduché. 

- volby postupů: Obtížné volby postupů vyžadující vysokou koncentraci. 

- způsob závodění: Velmi vysoká rychlost. 

- terén: Park, ulice nebo les umožňující dobrou běžeckou rychlost. 

- obecná charakteristika: Závod ve sprintu je rychlý, divácky lehce pochopitelný formát, který 
umožňuje konání závodů v oblastech s větším výskytem populace. 
Sprintové štafety jsou závodem smíšených týmů soupeřících 
v přímém souboji, kdy první v cíli se stává vítězem. Vzrušující pro 
diváky i závodníky. 

Krátká trať: 

- kontroly: Technicky obtížné. 

- volby postupů: Kratší a střední volby postupů. 

- způsob závodění: Vysoká rychlost, ale nutící závodníky přizpůsobit jejich rychlost 
komplexnosti terénu. 

- terén: Technicky náročný (detailní) terén. 

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

Klasická trať: 

- kontroly: Různé technické obtížnosti. 

- volby postupů: Významné volby postupů včetně několika dlouhých úseků. 

- způsob závodění: Fyzicky náročný, vyžadující vytrvalost a odhad závodního tempa. 

- terén: Fyzicky těžký terén umožňující dobré volby postupů. 

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

Štafety: 

- kontroly: Různé technické obtížnosti. 

- volby postupů: Volby postupů v malém a středním měřítku. 

- způsob závodění: Vysoká rychlost, často v těsném kontaktu s ostatními běžci, kteří 
mohou, ale nemusejí mít stejné kontroly. 

- terén: Dostatečně komplexní terén umožňující volby postupů. 

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

 

Noční OB 

Stejná definice jako denní závod na klasické trati, ale závod probíhá za tmy (viz Pravidla OB 
čl. 4.1).  
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Příloha č. 3 

Prováděcí předpisy 
 

k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2020 
 
 

1. Kalendář závodů Oblasti Vysočina na rok 2020 
 

1.1 Závody Ligy Vysočiny jaro: 

Pořadí datum den pořádající subjekt typ závodu poznámka 

1. 28.03. SO STA OK Střelka noční OB mistrovství oblasti 

2. 04.04. SO TBM KOS TJ Tesla Brno klasická trať společně s JmO a ŽB-M 

3. 18.04. SO STA OK Střelka krátká trať 

4. 25.04. SO RUZ TJ Růžená sprint mistrovství oblasti 
      dopoledne 

5. 25.04. SO SJH SOS Jindřichův Hradec krátká trať mistrovství oblasti 
      odpoledne, společně s JčO 

6. 26.04. NE VTA SC vebr-sport krátká trať společně s JčO 

7. 08.05. PÁ SJI OK Jihlava sprint společně s ŽA 

8. 23.05. SO CTB SK OB Chotěboř krátká trať 

9. 24.05. NE JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod krátká trať 

10. 13.06. SO CHT OOB SK Chrast klasická trať mistrovství oblasti 

Do celkového hodnocení žebříčku Ligy Vysočiny jaro se započítává 6 nejvyšších bodových 
hodnot každého závodníka. 

 

1.2 Mistrovství oblasti štafet: 

 Datum den pořádající subjekt poznámka 

 09.05. SO SJI OK Jihlava společně s Českým pohárem štafet 

 

1.3 Závody Ligy Vysočiny podzim: 

Pořadí datum den pořádající subjekt typ závodu poznámka 

1. 05.09. SO CHT OOB SK Chrast sprint dopoledne 

2. 05.09. SO CHT OOB SK Chrast krátká trať odpoledne 

3. 03.10. SO STA OK Střelka krátká trať 

4. 04.10. NE SJH SOS Jindřichův Hradec klasická trať společně s JčO 

5. 17.10. SO PZR UNITOP SKP Žďár n. S. klasická trať 

6. 24.10. SO TTR OOB Třebíč krátká trať společně s JmO 

7. 28.10. ST OSN SK OS Nové Město n. M. klasická trať společně s JmO 

8. 07.11. SO SHK OK Slavia Hradec Králové krátká trať společně s VčO 

Do celkového hodnocení žebříčku Ligy Vysočiny podzim se započítává 5 nejvyšších bodových 
hodnot každého závodníka. 

 

1.4 Liga Vysočiny klubů: 

Do celoroční soutěže je zařazeno 18 závodů Ligy Vysočiny jaro a Ligy Vysočiny podzim. 
Do celkového hodnocení soutěže Ligy Vysočiny klubů v jednotlivých kategoriích se započítává 
12 nejvyšších bodů každého klubu. 
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2. Vklady, půjčovné SI čipu 

2.1 Maximální vklady registrovaných závodníků, řádně přihlášených do uzávěrky 1. termínu 
přihlášek pro jednotlivé závody soutěží Oblasti Vysočina jsou stanoveny takto: 

- žactvo, HDR a P (příchozí): 60 Kč 

- dorost, dospělí a T (trénink): 100 Kč 

Pro neregistrované závodníky všech kategorií, kromě kategorií HDR a P, jsou stanoveny 
vklady vždy dvojnásobné. 

2.2 Za přihlášky do 2. termínu přihlášek může pořádající subjekt stanovit vklad zvýšený o 50 %. 

Za přihlášky po 2. termínu přihlášek může pořádající subjekt stanovit vklad zvýšený o 100 %. 

Pro kategorie HDR a P nelze vklady za přihlášky po uplynutí 1. termínu přihlášek zvýšit, a to 
ani ve dni závodu. 

2.3 Vklad u závodu štafet a sprintových štafet není stanoven. Vklad stanoví pořádající subjekt 
v rozpise. 

2.4 V případě, že pořádající subjekt závodu soutěží Oblasti Vysočina patří do jiné oblasti sekce 
OB, platí pro vklady ustanovení soutěžního řádu této oblasti a rozpis závodu, pokud není 
dohodnuto jinak. 

2.5 Vklady musí být uhrazeny způsobem uvedeným v rozpise. 
Pořádajícímu subjektu se doporučuje umožnit úhradu vkladů převodem na bankovní účet. 

2.6 Vklad při protestech na závodech soutěží Oblasti Vysočina činí 200 Kč. 

2.7 Maximální půjčovné za SI čip pro dotykové ražení je 40 Kč. 
Maximální půjčovné za SI čip pro bezdotykové ražení není stanoveno. 

 

3. Přihlášky 

3.1 Uzávěrka 1. termínu přihlášek je stanovena na čas 23:59 hodin v neděli, která předchází dni 
závodu. 

Pokud se závod koná v jiný den než v sobotu či neděli, je uzávěrka 1. termínu přihlášek 
stanovena na čas 23:59 hodin 6. den přede dnem závodu. 

3.2 Uzávěrka 2. termínu přihlášek je stanovena na čas 23:59 hodin 2. den po dni 1. termínu 
přihlášek. 

 

4. Čas startu 

4.1 Čas prvního startu (startu 00) je stanoven minimálně na 10:00 hodin. Doporučené časy 
prvního startu jsou 10:00 hodin, 10:30 hodin nebo 11:00 hodin. 

4.2 Čas prvního startu dalšího závodu odpoledne nebo v noci ve stejný den stanovuje pořádající 
subjekt. Při denním závodu může poslední závodník startovat tak, aby od jeho startu vypršel 
stanovený časový limit nejpozději 1 hodinu před západem slunce. 

 

5. Stavba tratí a startovní listiny 

5.1 Pro stavby tratí kategorií HDR, D10N a H10 skandinávským způsobem je k dispozici sada 
„smajlíku“ (20 ks pozitivních, 50 ks negativních). 

5.2 Délka tratě je součet vzdušných vzdáleností úseků mezi startem, mapovým startem, 
jednotlivými kontrolami v předepsaném pořadí a cílem, respektive jejich průměty do 
horizontální roviny, přičemž povinné úseky se započítávají ve skutečné délce. 

5.3 Převýšení závodu je vzdálenost ve vertikálním směru, kterou je závodník nucen vystoupat 
na ideálním postupu. Převýšení je údaj informativního, nikoliv exaktního charakteru. 



- 13 - 

5.4 Trať se navrhuje tak, aby prověřila fyzickou zdatnost a orientační dovednosti. Orientační 
náročnost tratí musí odpovídat typu závodu a výkonnostní a věkové úrovni příslušné 
kategorie. Umístění kontrol a celková koncepce tratí musí v maximální možné míře vylučovat 
roli náhody. 

5.5 Mezi jednotlivými kontrolami musí být vzdálenost větší než 30 metrů (při použití mapy v 
měřítku 1 : 5 000 a větším musí být vzdálenost větší než 25 metrů). Vzdálenost mezi 
kontrolami se měří na přímce (i pokud nejsou kontroly navzájem viditelné). 

5.6 Kontroly se umisťují tak, aby obtížnost jejich nalezení významně nezávisela na přítomnosti 
či nepřítomnosti dalších závodníků. 

5.7 Výjimečně lze sloučit na jednu trať přiměřené obtížnosti dvě či více kategorií. Nepřiměřená 
obtížnost: je vyloučeno sloučit na jednu trať např. veteránskou a žákovskou kategorii. 
Příklady možných spojení: H65 a D55, H16 a D18, atd. 

Je-li nějaká trať použita pro více kategorií, losuje se startovní pořadí po kategoriích. Mezi 
jednotlivými kategoriemi na shodné trati musí zůstat volný minimálně dvojnásobek 
startovního intervalu. 

5.8 Stavba tratí pro kategorie D10 a H10: Tratě by měly být orientačně jednodušší s postupy 
vedoucími po zřetelných liniích a v blízkosti fáborkových tratí. Kontroly by však z větší části 
neměly být společné s fáborkovou tratí. Kontroly by měly být přednostně umisťovány na 
objekty snadno dohledatelné z linie, ale ležící mimo linii (vzdálený roh oplocenky, náběhová 
strana balvanu viditelného z cesty apod.). Snahou je, aby se děti přestaly bát a stále měly 
pocit, že v tom lese už někdo byl (fáborky). Tratě by měly poskytovat výhodu závodníkům s 
již osvojenými základními orientačními dovednostmi. 

5.9 Pořádající subjekt může vypsat pro veřejnost nesoutěžní kategorii T (trénink) – doporučuje 
se délka trati cca 5 až 6 km v závislosti na jejím převýšení, orientačně stejné obtížnosti jako 
závodní kategorie, zhruba na úrovni kategorie H16 nebo D18. Kategorie T je určena pro 
běžce se zkušeností nebo pro odvážné „outdoorové typy“. Je možno vypisovat kategorie T 
různých délek, v rozpise závodu musí být jasně vymezeny – např. T4 (trať o délce 4 km), T7 
(trať o délce 7 km). 

Kategorie T startuje libovolně od času začátku startu až do uzavření startu odstartováním 
posledního závodníka podle startovní listiny. 

5.10 Na startu je třeba pro závodníky kategorie HDR, P a T vytvořit samostatný koridor 
s dostatečným počtem organizátorů, kteří regulují průběh startu (doporučený startovní 
interval 1 minuta) a současně jsou schopni poskytnout závodníkům radu o orientačním běhu. 
V koridoru by měla být samostatná SI krabička pro nulování a kontrolu čipů, na startovní čáře 
je nutností SI krabička „START“. 

5.11 Zásady sestavení startovní listiny: 

Nedávat nejstarší a nejmladší kategorie hned od startovního času 00, aby závodníci těchto 
kategorií stihli dojít v klidu na start. 

 

6. Vyhlášení výsledků závodu 

6.1 Na každém závodě Ligy Vysočiny je pořádající subjekt povinen předat všem zúčastněným 
závodníkům kategorie HDR drobnou či sladkou odměnu za účast na závodě, například přímo 
v cíli nebo při vyčítání čipu, případně na začátku vyhlašování výsledků závodu. V této 
kategorii se výsledky ani pořadí nevyhlašuje. 

 Pořádajícímu subjektu se doporučuje předat drobnou či sladkou odměnu i všem 
zúčastněným závodníkům kategorií D10N a H10N, pokud je to v jeho možnostech. 

6.2 Na každém závodě Ligy Vysočiny kromě mistrovství oblasti je pořádající subjekt povinen 
důstojným způsobem vyhlásit výsledky v žákovských kategoriích (D10N, D10, D12, D14, 
H10N, H10, H12, H14) s předáním diplomů, případně i drobných cen, závodníkům na prvních 
třech místech celkového pořadí. 
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6.3 Na závodech mistrovství Oblasti Vysočina je pořádající subjekt povinen důstojným 
způsobem vyhlásit výsledky v žákovských, dorosteneckých a dospělých kategoriích (D10, 
D12, D14, D16, D18, D20, D21C, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C) s předáním medailí, 
diplomů, případně i drobných cen závodníkům registrovaným v klubech Oblasti Vysočina na 
prvních třech místech jejich pořadí. Vyhlašování se provádí v pořadí od třetího k prvnímu 
závodníku v dané kategorii. Medaile pořádajícímu subjektu poskytne Krajský svaz ČSOS 
Vysočina. Výsledky kategorií D10N a H10N budou vyhlášeny podle článku 6.2. 

6.4 Účast na vyhlášení výsledků závodu je zcela přirozenou součástí sportovní cti každého 
závodníka, který ve vyhlašovaných kategoriích, a to zejména na závodech mistrovství 
oblasti, skončil na stupních vítězů. Neúčast závodníka na vyhlašování výsledků bude 
chápána jako výraz neúcty k práci pořadatelů pořádajícího subjektu i celé Oblasti Vysočina. 


