SOUTĚŽNÍ ŘÁD
soutěží Jihomoravské oblasti sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních
sportů
1. Základní ustanovení
1.1 Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti sekce OB stanovuje podmínky
mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu, které vypisuje
Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů (ČSOS).
1.2 Rozdělení soutěží:
a) mistrovské soutěže:
• oblastní mistrovství na klasické trati
• oblastní mistrovství na krátké trati
• oblastní mistrovství štafet
• oblastní mistrovství ve sprintu
b) veteraniády:
• oblastní veteraniáda na klasické trati
• oblastní veteraniáda na krátké trati
• oblastní veteraniáda štafet
• oblastní veteraniáda ve sprintu
c) dlouhodobé soutěže:
• Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu
• Jihomoravská podzimní liga žactva a dorostu
• Jihomoravská liga dospělých a veteránů
1.3 Pořadatelem soutěží je Jihomoravská oblast sekce OB ČSOS, která může
pověřit uspořádáním závodu některý oddíl nebo klub orientačního běhu.
1.4 V případě, že pořádáním je pověřen oddíl z jiné oblasti sekce OB, řídí se
závod soutěžním řádem příslušné oblasti, které je oddíl členem, a všechna
následující ustanovení pozbývají pro tento závod platnosti.
1.5 V případě, že závod je součástí soutěží ČSOS, řídí se závod soutěžním řádem
soutěží ČSOS a všechna následující ustanovení pozbývají pro tento závod
platnosti.
1.6 Náklady soutěží jsou hrazeny v souladu se Směrnicemi pro hospodaření
Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS a rozpočtem Jihomoravské oblasti
sekce OB ČSOS v daném roce.
1.7 Rozpis závodů soutěží Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS je třeba
předložit nejpozději 4 týdny před konáním závodu ke schválení soutěžní
komisi Jihomoravské oblasti.
1.8 Mapy pro závody soutěží Jihomoravské oblasti musí být zpracovány
v souladu s platným mapovým klíčem. Výjimky povoluje soutěžní komise
Jihomoravské oblasti (písemnou žádost je třeba předložit nejpozději 5 týdnů
před termínem konání závodu; přílohou žádosti musí být její zdůvodnění).
1.9 Soutěže řídí soutěžní komise Jihomoravské oblasti, která má nejvýše 3 členy.
1.10 Soutěžní komise Jihomoravské oblasti zodpovídá za včasné zaevidování
licencí, vyběhlých v Jihomoravské jarní a podzimní lize žactva a dorostu, a za
včasné a řádné nahlášení výsledků oblastních mistrovství tak, aby byl
příslušným závodníkům umožněn postup na odpovídající mistrovství
republiky ve sprintu, na krátké trati, klasické trati a ve štafetách.

2. Oblastní mistrovství na klasické trati
2.1 Oblastní mistrovství na klasické trati se vypisuje v kategoriích: D12, D14,
D16, D18, D21, H12, H14, H16, H18 a H21. Vítěz každé kategorie získává
titul "Mistr Jihomoravské oblasti sekce OB na klasické trati v dané kategorii
pro příslušný rok".
Závodnice a závodníci kategorií D20 a H20 se přihlásí do kategorie D21 resp.
H21, ale pro potřeby postupu na M-ČR na klasické trati budou vyhodnoceni
samostatně.
2.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu. V případě vypsání podkategorií C a D je mistrovskou
podkategorie C.
2.3 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Startovní
interval je minimálně 3 minuty. V případě, že by délka startu přesáhla 90
minut, může být startovní interval 2 minuty.
2.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
D12
25 min.
H12
25 min.
D14
30 min.
H14
35 min.
D16
35 min.
H16
45 min.
D18
40 min.
H18
55 min.
D21
45 min.
H21
70 min.
3. Oblastní mistrovství na krátké trati
3.1 Oblastní mistrovství na krátké trati se vypisuje v kategoriích: D12, D14, D16,
D18, D21, H12, H14, H16, H18 a H21. Vítěz každé kategorie získává titul
"Mistr Jihomoravské oblasti sekce OB na krátké trati v dané kategorii pro
příslušný rok ".
Závodnice a závodníci kategorií D20 a H20 se přihlásí do kategorie D21 resp.
H21, ale pro potřeby postupu na M-ČR na krátké trati budou vyhodnoceni
samostatně.
3.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu. V případě vypsání podkategorií C a D je mistrovskou
podkategorie C.
3.3 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Startovní
interval jsou 2 minuty.
3.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
D12
20 min.
H12
20 min.
D14
20 min.
H14
20 min.
D16
20 min.
H16
20 min.
D18
20 min.
H18
25 min.
D21
25 min.
H21
30 min.
4. Oblastní mistrovství štafet
4.1 Oblastní mistrovství štafet se vypisuje v kategoriích: D14, D18, D21, H14,
H18 a H21 (tříčlenné štafety). Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr
Jihomoravské oblasti sekce OB štafet v dané kategorii pro příslušný rok".

4.2 Startují všechny štafety přihlášené prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu. Pro postup na M-ČR štafet se hodnotí pouze oddílové
štafety.
4.3 Předpokládané nejlepší časy vítězných štafet (celkový čas všech úseků) v
jednotlivých kategoriích:
D14
60 min.
H14
70 min.
D18
70 min.
H18
80 min.
D21
80 min.
H21
90 min.
4.4 Při oblastním mistrovství štafet musí pořadatel použít při stavbě tratí
některou z rozdělovacích metod.
5. Oblastní mistrovství ve sprintu
5.1 Oblastní mistrovství ve sprintu se vypisuje v kategoriích: D12, D14, D16,
D18, D21, H12, H14, H16, H18 a H21. Vítěz každé kategorie získává titul
"Mistr Jihomoravské oblasti sekce OB ve sprintu v dané kategorii pro
příslušný rok ".
Závodnice a závodníci kategorií D20 a H20 se přihlásí do kategorie D21 resp.
H21, ale pro potřeby postupu na M-ČR ve sprintu budou vyhodnoceni
samostatně.
5.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu. V případě vypsání podkategorií C a D je mistrovskou
podkategorie C.
5.3 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním. Startovní
interval je 1 minuta.
5.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
D12
12-15 min.
H12
12-15 min.
D14
12-15 min.
H14
12-15 min.
D16
12-15 min.
H16
12-15 min.
D18
12-15 min.
H18
12-15 min.
D21
12-15 min.
H21
12-15 min.
6. Oblastní veteraniáda na klasické trati
6.1 Oblastní veteraniáda na klasické trati se vypisuje v kategoriích: D35, D45,
D55, D65, H35, H45, H55 a H65. Vítěz každé kategorii získává titul "Vítěz
veteraniády Jihomoravské oblasti sekce OB na klasické trati v dané kategorii
pro příslušný rok ".
Závodnice a závodníci kategorií D40, H40, D50, H50, D60, H60, D70, H70,
D75, H75, H80 se přihlásí do příslušné nejbližší nižší věkové kategorie,
v případě možnosti postupu na veteraniádu ČR na klasické trati na základě
výsledků oblastní veteranidády však budou vyhodnoceni samostatně.
6.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu.
6.3 Startovní pořadí se určuje losováním. Startovní interval je minimálně 3
minuty. V případě, že by délka startu přesáhla 90 minut, může být startovní
interval 2 minuty.
6.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
D35
40 min.
H35
55 min.
D45
35 min.
H45
45 min.

D55
D65

30 min.
30 min.

H55
H65

35 min.
30 min.

7. Oblastní veteraniáda na krátké trati
7.1 Oblastní veteraniáda na krátké trati se vypisuje v kategoriích: D35, D45,
D55, D65, H35, H45, H55 a H65. Vítěz každé kategorii získává titul "Vítěz
veteraniády Jihomoravské oblasti sekce OB v dané kategorii pro příslušný
rok".
Závodnice a závodníci kategorií D40, H40, D50, H50, D60, H60, D70, H70,
D75, H75, D80, H80, D85, H85 se přihlásí do příslušné nejbližší nižší věkové
kategorie, v případě možnosti postupu na veteraniádu ČR na krátké trati na
základě výsledků oblastní veteranidády však budou vyhodnoceni samostatně.
7.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu.
7.3 Startovní pořadí se určuje losováním, startovní interval jsou 2 minuty.
7.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
D35
25 min.
H35
30 min.
D45
25 min.
H45
25 min.
D55
25 min.
H55
25 min.
D65
25 min.
H65
25 min.
8. Oblastní veteraniáda štafet
8.1 Oblastní veteraniáda štafet se vypisuje v kategoriích: D105 a H105
(tříčlenné štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku
všech členů štafety). Vítěz každé kategorii získává titul "Vítěz veteraniády
štafet Jihomoravské oblasti sekce OB v dané kategorii pro příslušný rok".
8.2 Startují všechny štafety přihlášené podle rozpisu závodu.
8.3 Předpokládané celkové časy vítězných štafet (součet časů všech úseků) v
jednotlivých kategoriích:
D105 60 min.
H105 70 min.
Ve štafetě by měl být jeden úsek výrazně kratší.
9. Oblastní veteraniáda ve sprintu
9.1 Oblastní veteraniáda ve sprintu se vypisuje v kategoriích: D35, D45, D55,
D65, H35, H45, H55 a H65. Vítěz každé kategorii získává titul "Vítěz
veteraniády Jihomoravské oblasti sekce OB ve sprintu v dané kategorii pro
příslušný rok".
Závodnice a závodníci kategorií D40, H40, D50, H50, D60, H60, D70, H70,
D75, H75, D80, H80, D85, H85 se přihlásí do příslušné nejbližší nižší věkové
kategorie, v případě možnosti postupu na veteraniádu ČR ve sprintu na
základě výsledků oblastní veteranidády však budou vyhodnoceni samostatně.
9.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
rozpisu závodu.
9.3 Startovní pořadí se určuje losováním, startovní interval je 1 minuta.
9.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
D35
12-15 min.
H35
12-15 min.
D45
12-15 min.
H45
12-15 min.

D55
D65

12-15 min.
12-15 min.

H55
H65

12-15 min.
12-15 min.

10. Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu
10.1 Jihomoravská jarní liga žactva se vypisuje v kategoriích: D10N, D10, D12,
D14, D16, D18, H10N, H10, H12, H14, H16 a H18. Vítězové kategorií D10N,
D10, D12, D14, H10N, H10, H12 a H14 získávají titul "Vítěz Jihomoravské
jarní ligy žactva", vítězové kategorií D16, D18, H16 a H18 získávají titul
"Vítěz Jihomoravské jarní ligy dorostu".
10.2 Do soutěže jsou zařazeny závody podle Prováděcích předpisů k soutěžím
Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS platných pro daný rok.
10.3 Hodnocení:
a) Hodnotí výsledky ze závodů zařazených v souladu s prováděcími
předpisy.
b) Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových
hodnot získaných nejvýše ve 2/3 zařazených závodů (přesný počet určí
prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu
bodů sestupně, v případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí
porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv závodě
soutěže.
c) Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě:
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
zařazených/počítaných do daného oblastního žebříčku:
Ts = (T1+T2+T3)/3
potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu:
Pro kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20
Bi = 100 . (2 - Ti/Ts)
Pro kategorie D12, D14, H12, H14
Bi = 100 . (3 - 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.
d) Průměr bodů:
• V případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek
závodu malého počtu závodníků, je těmto závodníkům za daný závod
možno udělit průměr bodů.
• Závodníkovi je možno udělit průměr ze závodu, zařazeného do
oblastního žebříčku, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou
sezónu v sekci OB registrován
• Závodníkovi je možno udělit z výše uvedených důvodů nejvýše jeden
průměr.
Průměrná hodnota bodů se vypočte:

P(i) = ( L(j,i))/V(i)
V(i) = (C - Z(i)) * H/C
kde:
P(i) je průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka
L(j,i) je bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze
všech závodů)
V(i) je korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se
zaokrouhlením na celé číslo podle matematických pravidel)
Z(i) je počet „průměrů“ i-tého závodníka (nejvýše jeden)
C je celkový počet závodů zařazených do soutěže
H je celkový počet závodů hodnocených do soutěže
e) Do celkového hodnocení oblastního žebříčku jsou zařazeni všichni
závodníci, kteří bodovali.
f) Licence B je udělena závodníkům, kteří splnili podmínky jejího zisku,
uvedené v Klasifikačním řádu sekce OB ČSOS.
10.4 Startovní pořadí se určuje losováním, startovní interval je určen
následovně:
Klasická trať:
- startovní interval jsou minimálně 3 minuty. V případě, že by délka startu
přesáhla 90 minut, může být startovní interval 2 minuty.
Krátká trať:
- startovní interval jsou 2 minuty
Sprint:
- startovní interval je 1 minuta
10.5 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
klasická trať
krátká trať
klasická trať
krátká trať
D10
20 min.
20 min.
H10
20 min.
20 min.
D12
25 min.
20 min.
H12
25 min.
20 min.
D14
30 min.
20 min.
H14
30 min.
20 min.
D16
35 min.
20 min.
H16
40 min.
20 min.
D18
40 min.
20 min.
H18
45 min.
25 min
směrný čas v závodě ve sprintu je pro všechny kategorie 12-15 minut.
10.6 V případě, že je do soutěže zařazen mistrovský závod, řídí se směrné časy
podle příslušného závodu.
11. Jihomoravská podzimní liga žactva a dorostu
Viz 10., všechna přídavná jména jarní se nahradí slovem podzimní.
12. Jihomoravská liga dospělých a veteránů
12.1 Jihomoravská liga se vypisuje v kategoriích: D21C, D21D, D35, D45, D55,
D65, H21C, H21D, H35, H45, H55 a H65. Vítěz každé kategorie (s výjimkou
kategorií D21D a H21D) získává titul "Vítěz Jihomoravské ligy ".
12.2 Viz 10.2.
12.3 Hodnocení:
a) Hodnotí se výsledky ze závodů zařazených v souladu s prováděcími
předpisy.

b) Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových
hodnot získaných nejvýše ve 2/3 zařazených závodů (přesný počet určí
prováděcí předpisy). Závodníci jsou v hodnocení seřazeni podle počtu
bodů sestupně, v případě rovnosti součtu rozhodne o jejich pořadí
porovnání nejvyšší bodové hodnoty dosažené v kterémkoli závodě
soutěže.
c) Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě:
100 bodů 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
zařazených/počítaných do daného oblastního žebříčku:
Ts = (T1+T2+T3)/3
potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu
Bi = 100 . (2 - Ti/Ts)
výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle
matematických pravidel. Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku 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.
d) Průměr bodů:
• V případě technické závady v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek
závodu malého počtu závodníků, je těmto závodníkům za daný závod
možno udělit průměr bodů.
• Závodníkovi je možno udělit průměr ze závodu, zařazeného do
oblastního žebříčku, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou
sezónu v sekci OB registrován
• Závodníkovi je možno udělit z výše uvedených důvodů nejvýše jeden
průměr.
Průměrná hodnota bodů se vypočte:
P(i) = ( L(j,i))/V(i)
V(i) = (C - Z(i)) * H/C, kde:
P(i) je průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka
L(j,i) je bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze
všech závodů)
V(i) je korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se
zaokrouhlením na celé číslo podle matematických pravidel)
Z(i) je počet „průměrů“ i-tého závodníka (nejvýše jeden)
C je celkový počet závodů zařazených do soutěže
H je celkový počet závodů hodnocených do soutěže
e) Do celkového hodnocení oblastního žebříčku jsou zařazeni všichni
závodníci, kteří bodovali.
12.4 Viz 10.4.
12.5 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
klasická trať
krátká trať
klasická trať
krátká trať
D21C
45 min.
25 min.
H21C
65 min.
30 min.

D21D
35 min.
D35
40 min.
D45
35 min.
D55
30 min.
D65
30 min.
směrný čas v závodě ve
12.6 Viz 10.6.

20 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
sprintu je pro

H21D
40 min.
25 min.
H35
50 min.
30 min.
H45
45 min.
25 min.
H55
35 min.
25 min.
H65
30 min.
25 min.
všechny kategorie 12-15 minut.

13. Kategorie HDR
13.1 Pokud to dovoluje aktuální epidemická situace a neplatí omezení účasti, na
všech závodech, zařazených do kalendáře závodů Jihomoravské oblasti, se
vypisuje kategorie HDR.
13.2 Kategorie HDR je určena pro rodiče s dětmi a při stavbě trati platí zásady pro
dobrou
schůdnost/průchodnost,
jednoduchost
orientace
a
další
s přihlédnutím k omezeným zkušenostem a věku účastníků. Věk dětí není
omezen, ale zpravidla se jedná o děti v rozmezí 3 až 10 let. Počet členů
doprovodu není omezen. Trať kategorie HDR je zpravidla fáborkovaná a
závodníci by měli mít možnost startovat v libovolném čase dle omezení
pořadatelem v pokynech k závodu.
13.3 Obvykle se drobnou cenou odměňuje každý malý závodník, který dokončí
závod. Vyhlášení výsledků podle pořadí se zpravidla neprovádí.
13.4 Kontroly kategorie HDR se zpravidla nepoužívají u ostatních kategorií (ani u
kategorií H/D10N)
14. Kategorie P
14.1 Pokud to dovoluje aktuální epidemická situace a neplatí omezení účasti, na
všech závodech zařazených do kalendáře závodů Jihomoravské oblasti se
vypisuje kategorie P.
14.2 Kategorie P je určena pro příchozí a začátečníky. Obtížnost i délka trati by
měly být srovnatelné s kategorií H12. Věk účastníků v kategorii není omezen.
14.3 Startovní listina se v této kategorii předem nepřipravuje a závodníci by měli
mít možnost startovat v libovolném čase, který pořadatel omezí v pokynech.
14.4 Vyhlášení výsledků podle pořadí se zpravidla neprovádí.
15. Závěrečná ustanovení
15.1 Tento Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS platí od 1.
března 2022 a platí do odvolání. Vydáním tohoto Soutěžního řádu se ruší
platnost dříve vydaného Soutěžního řádu i jeho změn a doplňků.
15.2 Případné změny a doplňky SŘ provádí Soutěžní komise Jihomoravské oblasti
sekce OB ČSOS.
15.3 Prováděcí předpisy k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro
jednotlivé roky vydává Soutěžní komise vždy před zahájením soutěží.
15.4 Soutěžní komise Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS jmenuje před
zahájením soutěží Jihomoravské oblasti seznam závodníků, z nichž ve smyslu
Pravidel OB bude vybrána jury závodu. Tento seznam je obsažen
v Prováděcích předpisech Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS.

