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PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 2023 
soutěží Jihomoravské oblasti sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů pro 

rok 2023 
 
1. Mistrovské soutěže 

1.1. Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda Jihomoravského kraje na klasické 
trati 
a) Termín: 13. května 2023 
b) Pořádající subjekt: ADA – OOB Spartak Adamov 
c) Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 
d) Je doporučeno vypsat v kategoriích D/H21 podkategorie C a D 

 

1.2. Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda Jihomoravského kraje na krátké 
trati 
a) Termín: 24. června 2023 
b) Pořádající subjekt: TBM – KOS Tesla Brno 
c) Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 
d) Je doporučeno vypsat v kategoriích D/H21 podkategorie C a D 

 

1.3. Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda Jihomoravského kraje štafet  
a) Termín: 23. září 2023 
b) Pořádající subjekt: TBM – KOS Tesla Brno 
c) Startují všechny štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 

 

1.4. Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda Jihomoravského kraje ve sprintu 
a) Termín: 3. září 2023 
b) Pořádající subjekt: ZBM – SK Žabovřesky Brno 
c) Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 
d) Je doporučeno vypsat v kategoriích D/H21 podkategorie C a D 

 
2. Dlouhodobé soutěže 

2.1. Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu 
a) Závody zařazené do ligy pro rok 2023: 

 1. dubna so   1. Jihomoravská liga ZBM 
 15. dubna so   2. Jihomoravská liga VBM 
 22. dubna so   3. Jihomoravská liga HLV + GIG 
 29. dubna so   4. Jihomoravská liga BBM 
 13. května so   5. Jihomoravská liga ADA 
 20. května so   6. Jihomoravská liga LBM 
 3. června so   7. Jihomoravská liga PBM 
 24. června so   8. Jihomoravská liga TBM 
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b) Do ligy jsou zařazeni závodníci registrovaní za oddíly Jihomoravské oblasti, a 
závodníci, kteří se do soutěže přihlásí. V žákovských kategoriích se hodnotí 
závodníci bez ohledu na licenci, v dorosteneckých kategoriích 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 konečného hodnocení ligy se započítává 5 nejvyšších bodových hodnot 
každého závodníka. 

 

2.2. Jihomoravská podzimní liga žactva a dorostu 
a) Závody zařazené do ligy pro rok 2023: 

 17. září ne 9. Jihomoravská liga PBM 
 28. září čt 10. Jihomoravská liga RBK 
 7. října so 11. Jihomoravská liga ABM 
 21. října so 12. Jihomoravská liga OSN 
 28. října so 13. Jihomoravská liga KON 

b) Do ligy jsou zařazeni závodníci registrovaní za oddíly Jihomoravské oblasti, a 
závodníci, kteří se do soutěže přihlásí. V žákovských kategoriích se hodnotí 
závodníci bez ohledu na licenci, v dorosteneckých kategoriích se nehodnotí 
závodníci s licencí E, R a A (pro zařazení do  

c) Do konečného hodnocení ligy se započítávají 3 nejvyšší bodové hodnoty každého 
závodníka. 

 

2.3. Jihomoravská liga dospělých a veteránů  
a) Závody zařazené do ligy pro rok 2023: 

 1. dubna so   1. Jihomoravská liga ZBM 
 15. dubna so   2. Jihomoravská liga VBM 
 22. dubna so   3. Jihomoravská liga HLV + GIG 
 29. dubna so   4. Jihomoravská liga BBM 
 13. května so   5. Jihomoravská liga ADA 
 20. května so   6. Jihomoravská liga LBM 
 3. června so   7. Jihomoravská liga PBM 
 24. června so   8. Jihomoravská liga TBM 

 17. září ne 9. Jihomoravská liga PBM 
 28. září čt 10. Jihomoravská liga RBK 
 7. října so 11. Jihomoravská liga ABM 
 21. října so 12. Jihomoravská liga OSN 
 28. října so 13. Jihomoravská liga KON 

b) Do ligy jsou zařazeni závodníci registrovaní za oddíly Jihomoravské oblasti, a 
závodníci, kteří se soutěže přihlásí. Nehodnotí se závodníci s licencí E, R a A (pro 
zařazení do žebříčku je rozhodující licence ke dni prvního závodu zařazeného do 
příslušného žebříčku). 

c) Do konečného hodnocení ligy se započítává 8 nejvyšších bodových hodnot 
každého závodníka. 

  
3. Ostatní ustanovení k soutěžím  



3 
 

3.1. Soutěže řídí Soutěžní komise Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS. 
3.2. Závodník může být hodnocen v dlouhodobých soutěžích ve více kategoriích. 
3.3. Průběžné i konečné výsledky soutěží budou zveřejňovány v informačním systému 

ORIS. 
3.4. Odvody z vkladů se řídí Hospodářskými směrnicemi Jihomoravského krajského 

svazu ČSOS. 
3.5. Maximální individuální vklady registrovaných závodníků v závodech pořádaných 

Jihomoravskou oblastí sekce OB ČSOS zařazených do termínové listiny jsou 
stanoveny takto: 
 žactvo, HDR, P 100,- Kč 
 dorost, dospělí, veteráni 150,- Kč 
U kategorií HDR a P (příchozí) platí výše vkladu i pro přihlášky po termínu nebo na 
místě. 

3.6. Maximální částka za půjčení karty elektronického razícího systému činí 40,- Kč. 
3.7. Vklad při protestech na závodech činí 200,- Kč. 
3.8. Start 00 je pro všechny závody, zařazené do termínové listiny, zpravidla v 10:30. 
3.9. Při závodech je povinně předepsána vodovzdorná úprava mapy. 
3.10. Při závodech je povinné použití bezkontaktního ražení SportIdent (AIR mód) 
3.11. Uzávěrka přihlášek je zpravidla v pondělí, tj. 5 dnů před závodem. 
3.12. Nejpozději 3 dny před uzávěrkou přihlášek je dle Pravidel OB (bod 12.14) nutno 

zveřejnit délky tratí jednotlivých kategorií. 
3.13. Zveřejněním rozpisu závodu se ve smyslu Pravidel OB rozumí zveřejnění v 

informačním systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/. 
3.14. Jury závodu se přednostně sestavuje z rozhodčích s kvalifikací R3, R2 a R1, 

uvedených v informačním systému ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Rozhodci. 
3.15. Hlavní rozhodčí závodu je povinen publikovat výsledky závodu do 24 hodin do 

databáze výsledků sekce OB – systém ORIS na stránce  
http://oris.orientacnisporty.cz/. 

3.16. Výsledky závodu v informačním systému ORIS by měli obsahovat následující údaje: 
 datum závodu; 
 místo konání; 
 pořádající subjekt; 
 informace o mapě (název, měřítko, ekvidistance, rok zpracování, hl. kartograf); 
 funkcionáře závodu (ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí); 
 členy JURY; 
 protokol o závodě – Protokol má sloužit ke zhodnocení podmínek, za nichž se 

závod uskutečnil, a evidovat veškeré relevantní skutečnosti, jež mají vliv na 
sportovní hodnotu závodu. Pokud byl podán protest, je nutné jeho doslovné 
uvedení a písemný závěr (přiložit ve formátu PDF do části „Dokumenty“). 

 
4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Tyto Prováděcí předpisy k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS platí od  
1. března 2023 a platí do odvolání. Vydáním těchto Prováděcích předpisů se ruší 
platnost dříve vydaných Prováděcích předpisů i jejich změn a doplňků. 
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4.2. Případné změny a doplňky provádí Soutěžní komise Jihomoravské oblasti sekce OB 
ČSOS. 

 


