Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Prováděcí pokyny k soutěžím JO

Prováděcí pokyny k soutěžím v orientačním běhu
JO sekce OB ČSOS pro rok 2019
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 2019.
1. Mistrovské soutěže
Datum
Klub
Závod
30.03.2019
TUR
Mistrovství JO na krátké trati
07.04.2019
BOR
Mistrovství JO ve sprintu
13.04.2019
PGP
Mistrovství JO štafet
28.04.2019
TJN
Mistrovství JO na klasické trati
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.
Pokud pořádá Mistrovství JO štafet klub z jiné oblasti ČSOS, nevztahuje se na něj ustanovení
Soutěžního řádu JO 5.7. (povinně kratší druhý úsek u veteránských kategorií).
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
Klub
Číslo Závod
24.03.2019
ROU
1.
klasická trať
30.03.2019
TUR
2.
krátká trať
06.04.2019
LDC
3.
klasická trať
07.04.2019
BOR
4.
Sprint
07.04.2019
BOR
5.
krátká trať
28.04.2019
TJN
6.
klasická trať
12.05.2019
CHA
7.
krátká trať
26.05.2019 STB/KAS
8.
krátká trať
01.06.2019
DOK
9.
klasická trať
02.06.2019
DOK
10. krátká trať
Do celkového hodnocení žebříčku bude započítáno šest nejlepších bodových výsledků každého
závodníka.
2.1.2 Ještědský žebříček mládeže - podzim
Datum
Klub
Číslo Závod
01.09.2019
FYD
1.
klasická trať
28.09.2019
DOK
2.
krátká trať
29.09.2019
RUM
3.
krátká trať
29.09.2019
RUM
4.
Sprint
13.10.2019
TUV
5.
krátká trať
09.11.2019
CHA
6.
krátká trať
Do celkového hodnocení žebříčku budou započítány čtyři nejlepší bodové výsledky každého
závodníka.
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2.2 Ještědský žebříček dospělých (JŽD)
V žebříčku jsou hodnoceni všichni závodníci v kategorii H,D21 a starší, kteří bodovali.
Datum
Klub
Číslo Závod
24.03.2019
ROU
1.
klasická trať
30.03.2019
TUR
2.
krátká trať
06.04.2019
LDC
3.
klasická trať
07.04.2019
BOR
4.
Sprint
07.04.2019
BOR
5.
krátká trať
28.04.2019
TJN
6.
klasická trať
12.05.2019
CHA
7.
krátká trať
26.05.2019 STB/KAS
8.
krátká trať
01.09.2019
FYD
9.
klasická trať
28.09.2019
DOK
10. krátká trať
29.09.2019
RUM
11. krátká trať
29.09.2019
RUM
12. Sprint
13.10.2019
TUV
13. krátká trať
09.11.2019
CHA
14. krátká trať
Do hodnocení žebříčku bude započítáno devět nejlepších bodových výsledků každého závodníka.
2.3 Ještědský pohár družstev žactva (JPDŽ)
Závody zařazené do JPDŽ jsou shodné s JŽM jaro a podzim – viz 2.1.1. a 2.1.2
Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších deset výsledků každého družstva.
2.4 Ještědský pohár družstev veteránů (JPDV)
Závody zařazené do JPDV jsou shodné s JŽD – viz 2.2.
Pro celkový výsledek soutěže se započítává nejlepších devět výsledků každého družstva.
3. Ostatní ustanovení k soutěžím JO
3.1 Maximální vklady startovného
Maximální základní vklady závodníků registrovaných v sekci OB ČSOS v závodech soutěží JO jsou
stanoveny takto (platí pro první řádný termín přihlášek):
Kategorie
Klasická trať
Krátká trať
Sprint
Štafety
NOB
H,D –14; P; H,D6590,80,70,270,80,H,D16 - 60; T
130,110,90,390,110,Mistrovství JO
+10,- pouze mistrovské kategorie (+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 20,-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 km 2
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.
V případě, že je závod soutěže JO zařazen zároveň do vyšší soutěže ČSOS, platí maximální vklady
pro tuto vyšší soutěž. V případě, že je pořadatelem závodu soutěže JO klub z jiné oblasti, platí
maximální vklady platné pro oblast, z níž je pořadatelský klub.
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 uvést minimáně tyto údaje:
- jméno a příjmení
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- registrační číslo sekce OB (v případě, že není přiděleno, klub či stát a ročník narození)
- kategorie
- soutěžní licence (pokud je přidělena)
- číslo elektronického průkazu, který hodlá závodník v závodě použít (případně žádost o jeho
zapůjčení od pořadatele)
3.3 Povinné údaje výsledků (podle Pravidel OB, výtah z kapitoly č. 22)
a) V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje o závodě a jeho průběhu. 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 a
národnost), licence a výsledný čas.
c) Ve výsledcích závodů štafet se kromě jména klubu a celkového času štafety uvádějí jména
závodníků, jejich registrační čísla, časy jejich předávky a případně časy dosažené na jednotlivých
úsecích trati.
d) Pořadatel závodu soutěží JO je povinen zveřejnit výsledky závodu 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 5. Důležité adresy.
3.4 Ostatní
Jednotlivé soutěže JO řídí Předsednictvo JO (PJO). Průběžné i konečné výsledky soutěží budou
zveřejňovány vždy do 4 dnů po uplynulém kole soutěže na internetové stránce JO: http://www.okbor.cz/jestedska/
V rozpise i v pokynech závodu je pořadatel povinen uvést, zda budou krabičky SI v závodě nastaveny
na kontaktní nebo bezkontaktní způsob ražení. V případě bezkontaktního ražení je nutno uvést, zda je
cílová krabička v BEACON módu nebo v klasickém kontaktním režimu.
Hlavní rozhodčí je povinen na žádost PJO předložit veškeré podklady k závodu. Při chybě pořadatele
vedoucí ke zrušení kategorie v závodě, vrátí pořadatel minimálně 50 % startovného všem postiženým
závodníkům, kteří se do závodu odprezentovali prostřednictvím jejich klubů.
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 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 klubů JO s platnou licencí R1, R2 nebo R3. Aktuální seznam držitelů licence R je zveřejněn
na webu JO.
5. Důležité adresy
předseda JO - Tomáš Vácha - tomas.vacha@stavmat.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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