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Prováděcí pokyny k soutěžím v orientačním běhu  
JO sekce OB ČSOS pro rok 2017 

 
Předsednictvo JO v souladu s platným Soutěžním řádem JO (dále jen SŘ) v orientačním běhu vydává 

tyto prováděcí pokyny k soutěžím v JO sekce ČSOS v OB pro rok 2017. 

1. Mistrovské soutěže 

Datum Oddíl  Závod 

08.04.2017 BOR  Mistrovství JO ve sprintu 

30.04.2017 STB + FYD  Mistrovství JO na krátké trati 

27.05.2017 LTP  Mistrovství JO na klasické trati 

16.09.2017 SHK  Mistrovství JO štafet 

Pokud je mistrovství JO zahrnuto do jakékoli dlouhodobé soutěže JO, musí být vypsány i další 
nemistrovské kategorie obsažené v této dlouhodobé soutěži (např. H10, H21K, D21K…), ve kterých 
se však neudělují mistrovské tituly.  
Pořadatel uděluje všem medailistům OM jednotlivců v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21L, 
D12, D14, D16, D18, D20, D21L mistrovské medaile, které si před závodem vyzvedne u předsedy JO. 

2. Dlouhodobé soutěže 

Základní podmínkou společnou pro hodnocení závodníků ve všech dlouhodobých soutěžích je platná 
registrace v sekci OB ČSOS. 

2.1 Ještědský žebříček mládeže 

Ještědský žebříček mládeže (JŽM) je rozdělen do dvou samostatných dlouhodobých soutěží a to na 
žebříček jarní a podzimní. V žebříčku jsou hodnoceni všichni závodníci v kategorii H,D20 a mladší, 
kteří bodovali. 

2.1.1 Ještědský žebříček mládeže - jaro 

Datum Oddíl Číslo  Závod 

01.04.2017 TUR 1.  krátká trať  

08.04.2017 BOR 2.  sprint  

08.04.2017 BOR 3.  krátká trať  

22.04.2017 CHA 4.  klasická trať 

23.04.2017 CHA 5.  klasická trať  

29.04.2017 STB + FYD 6.  sprint 

30.04.2017 STB + FYD 7.  krátká trať 

01.05.2017 STB + FYD 8.  krátká trať 

27.05.2017 LTP 9.  klasická trať 

25.06.2017 TJN 10.  krátká trať  

25.06.2017 TJN 11.  sprint  

Do celkového hodnocení žebříčku bude započítáno sedm nejlepších bodových výsledků každého 
závodníka. 

2.1.2 Ještědský žebříček mládeže - podzim 

Datum Oddíl Číslo  Závod 

28.09.2017 RUM 1.  krátká trať 

30.09.2017 LLI 2.  krátká trať 

01.10.2017 DOK 3.  klasická trať 

15.10.2017 TJN 4.  klasická trať 

21.10.2017 VLI 5.  klasická trať 

22.10.2017 TUV 6.  krátká trať 

29.10.2017 STB + KAS 7.  krátká trať 

Do celkového hodnocení žebříčku budou započítány čtyři nejlepší bodové výsledky každého 
závodníka. 
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Pro závod na krátké trati pořádaný 28.9.2017 je stanoven minimální startovní interval 1 minuta pro 
všechny kategorie.  

2.2 Ještědský žebříček dospělých 

V žebříčku jsou hodnoceni všichni závodníci v kategorii H,D21 a starší, kteří bodovali. 

Datum Oddíl Číslo  Závod 

01.04.2017 TUR 1.  krátká trať  

08.04.2017 BOR 2.  sprint  

08.04.2017 BOR 3.  krátká trať  

22.04.2017 CHA 4.  klasická trať 

23.04.2017 CHA 5.  klasická trať  

29.04.2017 STB + FYD 6.  sprint 

30.04.2017 STB + FYD 7.  krátká trať 

01.05.2017 STB + FYD 8.  krátká trať 

27.05.2017 LTP 9.  klasická trať 

25.06.2017 TJN 10.  krátká trať  

25.06.2017 TJN 11.  sprint  

28.09.2017 RUM 12.  krátká trať 

30.09.2017 LLI 13.  krátká trať 

01.10.2017 DOK 14.  klasická trať 

15.10.2017 TJN 15.  klasická trať 

21.09.2017 VLI 16.  klasická trať 

22.10.2017 TUV 17.  krátká trať 

29.10.2017 STB + KAS 18.  krátká trať 

Do hodnocení žebříčku bude započítáno dvanáct nejlepších bodových výsledků každého závodníka. 
Pro závod na krátké trati pořádaný 28.9.2017 je stanoven minimální startovní interval 1 minuta pro 
všechny kategorie.  

2.3 Ještědský pohár družstev žactva 

Závody zařazené do JPDŽ jsou shodné s JŽD – viz 2.2. 
Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších dvanáct výsledků každého družstva. 

2.4 Ještědský pohár družstev veteránů 

Závody zařazené do JPDV jsou shodné s JŽD – viz 2.2. 
Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších dvanáct výsledků každého družstva. 

3. Ostatní ustanovení k soutěžím JO 

3.1 Maximální vklady startovného 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží JO jsou stanoveny takto: 

Kategorie Klasická trať Krátká trať Sprint Štafety NOB 

H,D10L, HDR 55,- 50,- 50,- - - 

H,D –14; P 60,- 55,- 55,- 180,- - 

H,D16 -; T 90,- 80,- 70,- 270,- 90,- 

Mistrovství JO +10,- mimo H,D10L, HDR, P (+30,- u závodu štafet) 

V případě že je pro závod použita nová mapa, která splňuje všechna tři níže uvedená kriteria – může 
pořadatel navýšit startovné dle výše uvedené tabulky o 10,-Kč mimo kategorií H,D10L, HDR, P.  
Toto navýšení je možno realizovat za těchto podmínek: 
1. mapa je v daném roce poprvé použita pro závod JO (Mistrovství JO, žebříčkový závod JO) 
2. mapa zobrazuje prostor se souvislým lesním porostem min. 1 km2 
3. mapa zobrazuje dosud nezmapovaný prostor, nebo v případě přemapování prostoru alespoň 1km2  

prostoru se souvislým lesním porostem nepřemapovaným za posledních 5 let  
Splnění těchto kritérií musí být před vydáním rozpisu odsouhlaseno krajským kartografem. 
 
V kategoriích H,D10L; HDR a P platí vždy pouze základní startovné (i pro přihlášky na prezentaci a 
pro neregistrované v sekci OB). Doporučujeme pořadatelům postupovat citlivě s účtováním zvýšeného 
startovného u dohlášek v žákovských kategoriích. 
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Pro závod Ještědského žebříčku, pořádaný 23.4.2017 platí maximální vklady startovného v této výši: 
DH10L, HDR - 70 Kč; DH14, P - 80 Kč; ostatní - 120 Kč. 
Pro závod Mistrovství JO štafet, pořádaný 16.9.2017 platí maximální vklady startovného shodné 
s maximálními vklady na závodech ČPŠ 2017. 

3.2 Povinný formát přihlášek  

Pro závody soutěží JO jsou pořadatelé povinni použít přihláškový systém v informačním systému 
ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je 
nutno použít formu přihlášky v povinném formátu stanoveném ČSOS: 
7 znaků registrační číslo (1 - 7), mezera (8), 10 znaků kategorie (9 - 18), mezera (19), 10 znaků číslo 
čipu SI (20 - 29), mezera (30), 25 znaků příjmení následované křestním jménem (31 - 55), mezera 
(56), 1 znak licence (57), mezera (58), do konce řádky poznámka (59-) 
Poznámky: 
1. Položka kategorie musí odpovídat rozpisu na příslušný závod a nesmí obsahovat mezeru. 
2. Příjmení a jméno (i licence) jsou přednostně brány z registrace podle registračního čísla a    
    slouží jen ke kontrole údajů. 
3. Registrační číslo musí obsahovat na všech řádkách kód oddílu. 
4. Číslo SI uvedené v přihlášce má přednost před číslem SI uváděném v registraci. 
5. Do poznámky je možno uvádět platby, údaj "mimo soutěž" apod. podle údajů v rozpise. 
6. Volná místa se vyplňují mezerou (mezerník!!!), v žádném případě se nepoužívá tabulátor.  

VZOR 
1-7              (m8) 9-18       (m19) 20-29                     (m30) 31-55                             (m56) 57    (m58)  59- 
JET6104 H21C 0000313888 Novák Jaromír A 80Kc 

3.3 Povinné údaje výsledků (podle Pravidel OB, výtah z kapitoly č. 21) 

a) V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje o závodě a jeho průběhu 
(název závodu a jeho zařazení do soutěží, datum závodu, kód závodu, pořadatel, místo, mapa, 
funkcionáři – ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitel tratí, zhodnocení závodu, adresa pro případné 
protesty). Za zásadní údaje jsou vždy považovány podané protesty a způsob jejich řešení.  
b) Ve výsledcích závodu jednotlivců se uvádí u každého závodníka jeho pořadí v rámci kategorie 
(podkategorie), jeho příjmení a jméno, registrační číslo v sekci OB (u cizinců ročník narození), licence 
a výsledný čas. 
c) Ve výsledcích závodů štafet se kromě jména klubu a celkového času štafety uvádějí jména 
závodníků, časy jejich předávky a časy dosažené na jednotlivých úsecích trati. 
d) Pořadatel závodu soutěží JO je povinen zveřejnit výsledky závodu v povinném formátu pro výpočet 
žebříčků do 24 hodin po skončení závodu v informačním systému ORIS 
(http://www.orientacnisporty.cz/oris/), tam je nutno zadat i případné opravy (na případné opravy je 
nutno upozornit e-mailem zpracovatele Rankingu a zpracovatele žebříčků JO) – viz bod 6. Důležité 
adresy. 

3.4 Povinný formát výsledků pro výpočet žebříčků JO a Rankingu 

Výsledky závodů jsou zpracovány v následujícím tvaru:  
1. Výsledky jsou zpracovány v TXT souboru bez formátování.  
2. Soubor je v kódování ASCII nebo LATIN2 (cp852).  
3. Součástí výsledků v povinném formátu je i zkrácený protokol o závodě v následující struktuře:  

Kód závodu: 
Datum: 
Druh závodu: 
Pořadatel: 
Oblast: 
Členové jury: 
Závěr závodu: (výběr z těchto možností) 

- Závod proběhl bez závad. 
- Jury konstatovala porušení Pravidel OB, SŘ Rankingu nebo SŘ JO v následujících 

podkategoriích: 
- Jury, resp. příslušná soutěžní komise shledala závod jako neregulérní z jiných důvodů 

v následujících kategoriích (podkategorie, důvod): 
- V závodě došlo k poškození závodníků (špatný zákres mapy, zcizení kontroly, apod.) 

v následujících podkategoriích (podkategorie, celkový počet závodníků, počet 
poškozených závodníků): 

4. Vlastní výsledky mají následující strukturu:  

http://www.orientacnisporty.cz/oris/
http://www.orientacnisporty.cz/oris/
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 KATEGORIE  10 znaků (1-10) 
 JMÉNO             25 znaků  (11-35) 
 REG. ČÍSLO         7 znaků    (36-42) 
 LICENCE            1 znak      (43) 
 VÝSLEDEK           6 znaků    (44-49) 
5. Výsledek je číslo ve tvaru XXX.XX, vodící 0 není nutná.  
6. Pro průměr je použito číslo "999.99" a pro diskvalifikaci (i vzdání) 888.88.  
7. Oddělovač mezi minutami a vteřinami může být použit jakýkoli.  
8. Výsledky jsou pro přehlednost seřazeny podle kategorií a pořadí v kategorii.  
9. Pro závodníky běžící mimo soutěž se uvádí licence M.  
10. Vzor:              H21       Borovička Milan          FSP6104A 89.30 
   H21       Šimek Tomáš              FSP6301B100.30 
   H21       Bašus Petr               SCP7501B101.40 
   H21       Horák Pavel              FSP7202B999.99 
   H21       Škorpil Martin           VSP5802A888.88 

3.5 Ostatní 

Jednotlivé soutěže JO řídí PJO. Průběžné i konečné výsledky soutěží budou zveřejňovány vždy do 4 
dnů po uplynulém kole soutěže na internetové stránce JO: http://www.ok-bor.cz/jestedska/ 
PJO hodnotí mimo jiné i činnost hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí je povinen na žádost PJO 
předložit veškeré podklady k závodu. Při chybě pořadatele vedoucí ke zrušení kategorie v závodě, 
vrátí pořadatel 50 % startovného všem postiženým závodníkům prostřednictvím jejich oddílů. 
V prostoru jakéhokoli závodu JO platí zákaz tréninku v období začínajícím dnem zveřejnění rozpisu a 
končícím okamžikem ukončení závodu. 
Závodníci kategorií HDR, P a T mohou startovat volně dle jejich příchodu na start avšak nejlépe 
v první polovině startovní listiny. U závodníků kategorie HDR není třeba respektovat minimální 
startovní interval (tedy je možné, aby startovalo více závodníků kategorie HDR v téže minutě). Pokud 
je doprovod závodníka v kategorii HDR přihlášen jako závodník do některé ze soutěžních kategorií, 
pak je povinen nejprve absolvovat závod v soutěžní kategorii a teprve poté může absolvovat jako 
doprovod trať HDR.  
Startovní listina zveřejněná v IS ORIS 24 hodin před startem závodu je pro pořadatele závazná a 
nelze ji časově měnit, pořadatel může pouze doplňovat dohlašující se závodníky v souladu s pravidly 
OB, ale nesmí měnit startovní čas již zveřejněných závodníků.  
Závodníci, kteří se dohlašují až na místě, jsou pořadatelem zařazeni vždy buď na začátek, či na konec 
startovní listiny dané kategorie (tj. startovní listina není sestavena tak, že ve středu jakékoli kategorie 
existují tzv. vakanti). 
Pořadatel závodu může den před závodem samotným publikovat seznam klubů, které nemají žádné 
nedostatky v přihlášce a úhradě startovného. Takovéto kluby jsou tímto považovány na daný závod za 
řádně odprezentované. 
Doporučení pořadatelům: při vyhlašování žákovských a náborových kategorií udělujte medailistům 
diplomy a drobné ceny. V kategoriích DH10/L/HDR dle možností oceňte všechny zúčastněné 
závodníky. 

4. Seznam osob, ze kterých pořadatel sestavuje Jury 

Členové oddílů JO s platnou licencí R1, R2 nebo R3. Aktuální seznam držitelů licence R je zveřejněn 
na webu JO. 

5. Adresář oddílů JO – elektronická pošta 

BOR  orienteering@ok-bor.cz   DLT  pety.n@seznam.cz    
DOK prokart.dok@tiscali.cz   FYD  robert.jurina@quick.cz    
CHA  vokalv@volny.cz   JEN  richtrjen@seznam.cz    
KAS  jstrojsa@volny.cz   KUL  pavel.chrz@kobul.cz     
LDC  ivan.stibal@seznam.cz   LIT  neradova.alena@seznam.cz   
LJN  roman.langer@seznam.cz  LLI  p.hoidekr@volny.cz    
LTP  ltp@centrum.cz    NOB  sixnumbers@seznam.cz   
PEN  vydra.pavel@email.cz   PUL  fpnovotny@seznam.cz    
RUM  babickyt@gmail.com   SMB  monika.poloscukova@skoda-auto.cz  
SMR  mak@sns.cz    STB  romana.zdarska@email.cz   
STZ  musil-jiri@seznam.cz   SUL  novakova@ehd.doksy.com 

TJN  zuzanek.zdenek@.uhul.cz  TUR  predseda@tur.cz     
TUV sok-turnov@centrum.cz   VLI  pichal@email.cz    
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ZAK  kasparl@volny.cz 
 

6. Důležité adresy 

předseda JO -  Tomáš Vácha - tomas.vacha@stavmat.cz 
správce WWW stránek – Tomáš Kolařík - tomas.kolarik@post.cz 
zpracovatel žebříčků a oblastní registrace – Aleš Bednařík - Ales.Bednarik@seznam.cz 
zpracovatel rankingu – Radim Kheil - kheil@email.cz  
krajský kartograf – Michal Žejdlík - michal.zejdlik@eu.agc.com 
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