
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 
K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2021 

 

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 2021: 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 

1. Mistrovství ČR v nočním OB 

1. Termín: 16. 10. 2021. 

2. Pořádající subjekt: KOS Slavia Plzeň (VPM). 

3. Startují všichni závodníci ročníku narození 2006 a starší, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a 

zároveň nejsou závodníky Veteraniády ČR v nočním OB. 

2. Mistrovství ČR ve sprintu 

1. Termín: 22. 5. 2021. 

2. Pořádající subjekt: SK SKI-OB Šternberk (STE). 

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

• v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 jsou přihlášeni do žebříčku A (ročník narození 2006 a 

starší); 

• v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa; 

• v kategoriích D21 a H21 jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (E, A, Naděje, sledovaní 

závodníci); 

• v případě, že právo účasti na v kategoriích D21 a H21 podle předchozích bodů získá menší počet 

závodníků než 65, bude právo startu postupně rozšířeno o další přihlášené podle pořadí Rankingu k 31. 3. 

2021 tak, až se naplní počet 65 v kategoriích D21 a H21. 

4. Startovní pořadí v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18, H20 je dáno rozlosováním startovního pořadí 

v daném závodě INOV-8 CUP – žebříčku A 2021. V případě startu závodníků, kteří nejsou přihlášeni do 

dlouhodobé soutěže (povolení výjimečné-ho startu), jsou tito závodníci vylosováni před závodníky startujícími 

v dlouhodobé soutěži. 

Startovní pořadí v kategoriích D21 a H21 se určuje losováním. Jsou-li ve startovním pořadí vylosováni za 

sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval nejméně jeden 

závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za nimi. V samostatné 

skupině na konci startovního pole se losují ti závodníci, kteří jsou členy reprezentačního družstva ČR (E, A, 

Nadě-je), a závodníci, kteří jsou do 15. místa v Rankingu k 30. 4. 2021. 

5. Pro možnost startu v Mistrovství ČR je rozhodující evidence licencí k 30. 4. 2021. 

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

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 1. 5. 2021; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké 

karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

3. Mistrovství ČR sprintových štafet 

1. Termín: 23. 5. 2021. 

2. Pořádající subjekt: SK SKI-OB Šternberk (STE). 

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

a) v kategorii dospělých má právo startu 35 štafet, které budou určeny následovně: 

• podle stavu k 31. 3. 2021 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 35 štafet s právem startu, z jednoho klubu může být vybráno 

maximálně 6 štafet; 



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

b) v kategorii dorostu bude ze seznamu licencí A k 31. 3. 2021 (ročníky narození 2003 – 2007) určen počet 

štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodníků) naplněním počtu 2D + 2H závodníků s licencí A. 

4. V kategoriích Mistrovství ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2007 a starší.  

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

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 1. 5. 2021. 

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. 

4. Mistrovství ČR na krátké trati 

1. Termín: 12. 6. 2021. 

2. Pořádající subjekt: SK Severka Šumperk (SSU). 

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

• v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 jsou přihlášeni do žebříčku A; 

• v kategoriích D16 a H16 jsou držiteli soutěžní licence A a jsou ročníku narození 2007;  

• v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 dostali od vedení sekce „divokou kartu“ na návrh TSM; 

• v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa; 

• v kategoriích D21 a H21 jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (E, A, Naděje, sledovaní 

závodníci); 

• v případě, že právo účasti na v kategoriích D21 a H21 podle předchozích bodů získá menší počet 

závodníků než 65, bude právo startu postupně rozšířeno o další přihlášené podle pořadí Rankingu k 31. 3. 

2021 tak, až se naplní počet 65 v kategoriích D21 a H21. 

4. Startovní pořadí v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18, H20 je dáno rozlosováním startovního pořadí 

v daném závodě INOV-8 CUP – žebříčku A 2021. V případě startu závodníků, kteří nejsou přihlášeni do 

dlouhodobé soutěže, jsou tito závodníci vylosováni před závodníky startujícími v dlouhodobé soutěži. 

Startovní pořadí v kategoriích D21 a H21 se určuje losováním. Jsou-li ve startovním pořadí vylosováni za 

sebou 2 závodníci z jednoho klubu, upraví se startovní pořadí tak, aby mezi nimi startoval nejméně jeden 

závodník jiného klubu. Je-li to možné, tak ten, který byl vylosován bezprostředně za nimi. V samostatné 

skupině na konci startovního pole se losují ti závodníci, kteří jsou členy reprezentačního družstva ČR (E, A, 

Nadě-je), a závodníci, kteří jsou do 15. místa v Rankingu k 30. 4. 2021. 

5. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí ke dni 30. 5. 2021. 

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

soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 23. 5. 2021; pro účast závodníka nelze žádat 

o přidělení divoké karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

5. Mistrovství ČR na klasické trati 

1. Termín: 18. – 19. 9. 2021 (18. 9. – kvalifikace, 19. 9. – finále). 

2. Pořádající subjekt: OK Kamenice (KAM). 

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

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

2007 a starší) nebo B (ročníku narození 2006 a starší); 

• v kategoriích D21 a H21 jsou držiteli soutěžní licence E, R nebo jsou umístěni v Rankingu k 31. 8. 2021 do 

220. místa; 

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

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

započtených závodů v Rankingu k 31. 8. 2021 a nemají dle předchozích bodů právo startu, ale mají součet 

dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 220. závodník (pouze závodníci ročníku narození 2000 a 

starší);  

• závodníci (ročníku narození 2006 a starší), kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a 

H21 umístili na Mistrovství oblasti na klasické trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez 

práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství oblasti na klasické 

trati do 31. 8. 2021 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). 

4. Pro možnost startu je rozhodující evidence licencí k 31. 8. 2021. 



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

(souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 1. 9. 2021; pro účast závodníka nelze žádat o přidělení divoké 

karty podle soutěžního řádu Rankingu. 

6. Rozdělení do kvalifikačních skupin bude provedeno následovně:  

Pořádající subjekt stanoví počet kvalifikačních skupin v kategorii (n).  

a) Kategorie D16, D18, D20, H16, H18 a H20: Přihlášení závodníci jsou do kvalifikačních skupin losováni 

vždy po n-ticích podle průběžných výsledků žebříčku A v dané kategorii k 5. 9. 2021. 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 (E a 

A); 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. 8. 2021. Závodníci z každého koše se při losování rovnoměrně rozdělí do jednotlivých 

kvalifikačních skupin. 

6. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

1. Termín: 18. 9. 2021. 

2. Pořádající subjekt: OK 99 Hradec Králové (PHK) 

3. Z jedné oblasti mohou startovat maximálně 4 štafety. 

4. Mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2007 – 2011. 

7. Mistrovství ČR štafet 

1. Termín: 9. 10. 2021. 

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) všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Českého poháru štafet k 26. 9. 2021 do: 

 D18 30. místa H18 30. místa 

 D21 35. místa H21 45. místa 

přičemž se počítají dvě nejlepší bodové hodnoty ze dvou 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 26. 9. 2021 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). 

4. V kategoriích Mistrovství ČR mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2007 a starší. Žádný člen 

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

obě štafety, v 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. 2021. 

6. Na Mistrovství ČR štafet je povolena výjimka z ustanovení Soutěžního řádu II.5.9: Ve stejném čase a prostoru 

lze uspořádat i Veteraniádu ČR štafet. 

7.  Na Mistrovství ČR štafet nebude vypsána žádná jiná kategorie než D18, D21, H18 a H21.  

8. Mistrovství ČR klubů 

1. Termín: 10. 10. 2021. 

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

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

4. Mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2007 a starší. Žádný člen štafety nesmí startovat ve 

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

závodník startoval). 

5. Na Mistrovství ČR klubů je povolena výjimka z ustanovení Soutěžního řádu II.6.9: Ve stejném čase a prostoru 

lze uspořádat i Veteraniádu ČR klubů. 

6. Na Mistrovství ČR klubů nebude vypsána žádná jiná kategorie než DH21 a DH18. 

 



II. VETERANIÁDY 

1. Veteraniáda ČR v nočním OB 

1. Termín: 16. 10. 2021. 

2. Pořádající subjekt: KOS Slavia Plzeň (VPM). 

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

Mistrovství ČR v nočním OB. 

2. Veteraniáda ČR ve sprintu 

1. Termín: 25. 6. 2021. 

2. Pořádající subjekt: KOB Konice (KON), SK Haná orienteering (OOL). 

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

3. Veteraniáda ČR na klasické trati 

1. Termín: 26. 6. 2021. 

2. Pořádající subjekt: KOB Konice (KON), SK Haná orienteering (OOL). 

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

4. Veteraniáda ČR na krátké trati 

1. Termín: 27. 6. 2021. 

2. Pořádající subjekt: KOB Konice (KON), SK Haná orienteering (OOL). 

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

5. Veteraniáda ČR štafet 

1. Termín: 9. 10. 2021. 

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

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, v kterých 

závodník startoval). 

4. Na Veteraniádě ČR štafet budou vypsány pouze kategorie veteránů v souladu se Soutěžním řádem. 

6. Veteraniáda ČR klubů 

1. Termín: 10. 10. 2021. 

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

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, v kterých 

závodník startoval). 

4. Na Veteraniádě ČR klubů budou vypsány pouze kategorie veteránů v souladu se Soutěžním řádem. 

 

III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

1. Manufaktura Český pohár 2021 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 8. 5. Manufaktura Český pohár – sprint SJI W21E, M21E 

 2. 9. 5. Manufaktura Český pohár – krátká trať SJI D21E, H21E 

 3. 22. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu  STE D21, H21 

 4. 12. 6.  Mistrovství ČR na krátké trati  SSU D21, H21 

 5. 13. 6.  Manufaktura Český pohár – klasická trať  SSU D21, H21  

 6. 4. 9. Manufaktura Český pohár – klasická trať JPV W21E, M21E 

 7. 5. 9. Manufaktura Český pohár – krátká trať JPV W21E, D21E 

 8. 19. 9.  Mistrovství ČR na klasické trati KAM D21, H21 

 9. 25. 9. Manufaktura Český pohár – sprint SHK D21E, H21E 

10.  17. 10. Manufaktura Český pohár – krátká trať VPM D21E, H21E 

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 2021 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 8. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint SJI 

 2. 9. 5. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať SJI 

 3. 22. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu  STE 

 4. 12. 6.  Mistrovství ČR na krátké trati  SSU 

 5. 13. 6.  INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať  SSU 

 6.  4. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – klasická trať JPV 

 7.   5. 9.  INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať JPV 

 8. 19. 9.  Mistrovství ČR na klasické trati KAM 

 9. 25. 9. INOV-8 CUP – žebříček A – sprint SHK 

10.  17. 10. INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať VPM 

2. Do INOV-8 CUP – žebříčku A přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 2. 5. 2021 

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

4. Do žebříčku A se mohou přihlásit pouze závodníci ročníku narození 2006 a starší. 

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

3. Žebříček B-Čechy západ 2021 

1.  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 30. 5. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať TJN 

 2. 19. 6. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať SLA 

 3. 20. 6. Žebříček B-Čechy západ – klasická trať SLA 

 4.  4. 9.  Žebříček B-Čechy západ – klasická trať LTP 

 5.   5. 9.  Žebříček B-Čechy západ – krátká trať LTP 

 6. 17. 10. Žebříček B-Čechy západ – krátká trať VPM 

2. Do žebříčku B-Čechy západ přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 23. 5. 2021 v IS 

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

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

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

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

závodníka. 

4. Žebříček B-Čechy východ 2021 

1.  Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 29. 5. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať LPU 

 2. 30. 5. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať LPU 

 3. 19. 6. Žebříček B-Čechy východ – krátká trať OPI, DKP 

 4. 20. 6. Žebříček B-Čechy východ – klasická trať OPI, DKP 

 5.  4. 9.  Žebříček B-Čechy východ – krátká trať STH 

 6.  5. 9.  Žebříček B-Čechy východ – klasická trať STH 

2. Do žebříčku B-Čechy východ přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 23. 5. 2021 

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

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

oblasti, ve Východočeské oblasti a v oblasti Vysočina. 

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

závodníka. 

5. Žebříček B-Morava 2021 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů:  

 1.  19. 6. Žebříček B Morava – krátká trať VRB 

 2. 20. 6. Žebříček B Morava – klasická trať VRB 

 3. 11. 9. Žebříček B Morava – klasická trať MOV 

 4. 12. 9. Žebříček B Morava – krátká trať MOV 



 5. 2. 10. Žebříček B Morava – klasická trať TBM 

 6. 3. 10. Žebříček B Morava – krátká trať TBM 

2. Do žebříčku B-Morava přihlašují kluby své závodníky v souladu se Soutěžním řádem do 23. 5. 2021 v IS 

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

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

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

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

6. Český pohár štafet 2021 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 25. 9. ČPŠ – štafety (B)  SJC 

 2. 26. 9. ČPŠ – štafety (B)  SJC 

 3. 9. 10. ČPŠ – Mistrovství ČR štafet (A)  AOP 

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

3. Směrné časy pro vítězné štafety závodu 25. 9. 2021 (SJC) jsou stanoveny v H21 120 minut a v D18, H18 a 

D21 105 minut. 

7. Česká liga klubů 2021 

1. Do celkového hodnocení se započítávají výsledky těchto závodů: 

 1. 23. 5. ČLK – Mistrovství ČR sprintových štafet (B)  STE 

 2. 25. 9. ČLK – štafety (B)  SJC 

 3. 26. 9. ČLK – štafety (B)  SJC 

 4. 9. 10. ČLK – Mistrovství ČR štafet (A)  AOP 

 5. 10. 10. ČLK – Mistrovství ČR klubů (A)  AOP 

2. Do konečného hodnocení České ligy klubů se započítává 3 nejvyšší bodové hodnoty každého klubu. 

8. Ranking 2021 

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 2021, včetně koeficientu závodu, jsou zveřejněny v IS ORIS 

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

3. Koeficienty pro jednotlivé typy závodu jsou pro rok 2021 stanoveny následovně: 

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

1,02 oblastní mistrovství ve sprintu, na klasické a krátké trati 

1,04 závody při závodech žebříčku B (s výjimkou závodů v květnu 2021), M ČR v nočním OB, 

kvalifikace M ČR na klasické a krátké trati, finále B M ČR na krátké trati, finále C M ČR na klasické 

trati 

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

1,08 M ČR S, finále A M ČR na klasické a krátké trati 

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, Soutěžní řád Rankingu nebo soutěžní řád příslušné pořádající složky 

(sekce OB, oblasti sekce OB); 

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

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

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

neregulérní z jiných důvodů; takovéto rozhodnutí je nutno oznámit ihned po jeho zjištění (nejpozději do 2 

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

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.  
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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 (http://www.orientacnisporty.cz/oris/), tam je nutno zadat i případné opravy (na případné opravy 

je nutno upozornit e-mailem zpracovatele Rankingu Radima Kheila (e-mail: kheil@email.cz).  

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

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

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

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

V případě uznání rozkladu zpracovatel výsledek opraví. Opravený výsledek bude zveřejněn do deseti dnů od 

uplynutí lhůty pro podání protestu. 

11.  Rozklad proti výsledkům jednotlivého závodu se podává paralelně pořádajícímu subjektu 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 2021 

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 2021 zařazeny závody veteránských kategorií na těch sportovních akcích, 

kde jsou současně vypsány závody zařazené do Rankingu dle čl.III.8.2. Tyto závody jsou zveřejněny v IS 

ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/RankingZavody).  

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

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

3. Žádosti o výjimečné přidělení soutěžní licence se zdůvodněním této žádosti se zasílají do 28. 2. 2021 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 (jednokolové) 300 

Mistrovství ČR sprint 300 

Mistrovství ČR v nočním OB 260 

Mistrovství ČR štafet 900 

Mistrovství ČR sprintových štafet 1200 

Mistrovství ČR klubů 2000 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 1600 

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 170 

Veteraniáda ČR sprint ostatní 200 

Veteraniáda ČR v nočním OB 60 a starší 200 

Veteraniáda ČR v nočním OB ostatní 230 

Veteraniáda ČR štafet 195 600 

Veteraniáda ČR štafet ostatní 750 

Veteraniáda ČR klubů 325 1000 
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Veteraniáda ČR klubů ostatní 1250 

Český pohár, ŽA – klasická trať 250 

Český pohár, ŽA – krátká trať 200 

Český pohár, ŽA – sprint 180 

Žebříček B – klasická trať DH21 250 

Žebříček B – klasická trať DH14 150 

Žebříček B – klasická trať 60 a starší 170 

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 2021 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 30000 

Mistrovství ČR v nočním OB 15000 

Mistrovství ČR štafet 40000 

Mistrovství ČR sprintových štafet 30000 

Mistrovství ČR klubů 30000 

Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 40000 

Veteraniáda ČR klasická trať 0 

Veteraniáda ČR krátká trať 0 

Veteraniáda ČR sprint 0 

Český pohár, ŽA – klasika 10000 

Český pohár, ŹA – krátká trať 10000 

Český pohár – sprint 10000 

Žebříček B – klasická trať 0 

Žebříček B – krátká trať 0 

Český pohár štafet 15000 

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

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

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

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

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

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

měsíce předem u etapových závodů o dodatečné zařazení závodu do oficiálního kalendáře skupinu pro 

Ranking (kontaktní adresa: pakuo@email.cz – Pavel Kurfürst); skupina pro Ranking určí pro závody zařazené do 

Rankingu rozhodné datum a své rozhodnutí zašle pověřenému členovi soutěžní komise (e–mail: 

kalendar@orientacnibeh.cz), který zajistí zveřejnění v kalendáři IS ORIS. 

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.  neobsazeno 

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

 21. – 25. 7. Bohemia Orienteering BOR žactvo (D/H14) 

  6. – 8. 8. Zlínský (Š)krpál TZL žactvo (D/H14) 

 27. – 29. 8. Cena východních Čech  LPU  žactvo (D/H14) 



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

 25. – 27. 6. Jarní trojúhelník MLA  žactvo, dorost 

 16. – 18. 7. H.S.H. Vysočina cup CHT žactvo, dorost 

 16. – 18. 7. Grand Prix Silesia AOP žactvo, dorost 

 21. – 25. 7. Bohemia Orienteering BOR žactvo, dorost 

 30. 7. – 1. 8. Letní Velikonoce DKP žactvo, dorost 

  6.  – 8. 8. Orienteering Adventure OAV  žactvo, dorost 

   6. – 8. 8. Zlínský (Š)krpál TZL žactvo, dorost 

 13. – 15. 8. Rumcajsovy míle SJC žactvo, dorost 

 20. – 22. 8. Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji TUR žactvo, dorost 

 27.  – 29. 8. Cena východních Čech LPU žactvo, dorost 

 27.  – 29. 8. West cup NEK žactvo, dorost 

 27. – 29. 8. Interkompas 47 SJH žactvo, dorost 

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

(http://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 doporučeno vydávat popisy pro podkategorie E 

a A až ve startovní koridorech. 

19.  Tyto Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2021 nabývají účinnosti od 1. 2. 2021. Jejich změny a 

doplňky schvaluje na návrh soutěžní komise sekce OB vedení sekce OB. Změny byly schváleny vedením 

sekce OB a byly postupně zveřejňovány ve Sdělení sekce OB 4/2021, 5/2021, 7/2021, 9/2021, 11/2021, 

12/2021 a 13/2021. Všechny změny byly shrnuty do novelizace Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 

pro rok 2021. 

 


