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Soutěžní řád 

soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 

1. Základní ustanovení 

1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a 
veřejných soutěží v orientačním běhu, které vypisuje Ještědská oblast sekce OB ČSOS.  
Tento SŘ platí od 1. 2. 2019 a ruší platnost všech dříve vydaných SŘ včetně doplňků. 
1.2 Rozdělení soutěží 
      a) mistrovské soutěže 
          - Mistrovství JO na klasické trati 
          - Mistrovství JO na krátké trati 
          - Mistrovství JO ve sprintu 
          - Mistrovství JO štafet 
          - Mistrovství JO v nočním orientačním běhu 
      b) dlouhodobé soutěže 
          - Ještědský žebříček mládeže 
          - Ještědský žebříček dospělých  
          - Ještědský pohár družstev žactva 
          - Ještědský pohár družstev veteránů 
1.3 Pořadatelem soutěží je JO, která může pověřit technickým uspořádáním některý klub (dále jen klub) JO, 
respektive využije pořádaného závodu v blízkosti území JO. 
1.4 Výklad ustanovení SŘ a případné změny a doplňky provádí Předsednictvo JO (dále jen PJO). 
1.5 Soutěže JO řídí PJO. 
1.6 Soutěže se konají pro běžný kalendářní rok. 
1.7 Rozpis závodů soutěží JO se předkládá nejpozději 5 týdnů před konáním závodu ke schválení předsedovi JO.  
1.8 Mapy pro závody soutěží JO musí být zpracovány v souladu se „Směrnicí pro tvorbu a evidenci map“.  
1.9 Mapa pro pořádání některého z Mistrovství JO, která byla již v minulosti použita, nesmí být starší více než 1 
rok a schvaluje ji PJO. 
1.10 Závody Mistrovství JO mohou být součástí soutěží dlouhodobých. 
1.11 Závody Mistrovství JO jsou „otevřené“ s výjimkou Mistrovství JO štafet. 

2. Mistrovství JO na klasické trati 

2.1 Mistrovství JO na klasické trati se vypisuje v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, 
H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, 
D70, D75. Závod je jednokolový. Vítězové získávají titul Mistr JO v OB na klasické trati v dané kategorii pro 
příslušný rok.  
2.2 V Mistrovství JO na klasické trati startují závodníci z klubů JO bez omezení licence a počtu. Start závodníků 
klubů z jiných oblastí je na vůli pořadatele.  
2.3 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlašují podle rozpisu závodu. 
2.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích v minutách:  

 12 14 16 18 20 21L 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

H 25 40 50 60 65 75 65 60 55 55 50 50 45 45 45 45 

D 25 30 40 50 55 60 50 50 45 45 45 45 45 45 45 - 

2.5 Startovní pořadí se určuje losováním v souladu s Pravidly OB. Startovní interval je minimálně 6 minut při 
počtu 8 a méně závodníků v kategorii; minimálně 3 minuty při počtu 15 a méně závodníků v kategorii; minimálně 
2 minuty v ostatních případech. V kategoriích H12, H14, D12, D14 je však minimální startovní interval 3 minuty. 

3. Mistrovství JO na krátké trati 

3.1 Mistrovství JO na krátké trati se vypisuje v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H70, H75, H80, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70,D75. 
Závod je jednokolový. Vítězové získávají titul Mistr JO v OB na krátké trati v dané kategorii pro příslušný rok.  
3.2 V Mistrovství JO na krátké trati startují závodníci z klubů JO bez omezení licence a počtu. Start závodníků 
klubů z jiných oblastí je na vůli pořadatele.  
3.3 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlašují podle rozpisu závodu. 
3.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích v minutách:  
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 12 14 16 18 20 21L 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

H 25 25 25 25 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

D 25 25 25 25 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 

3.5 Startovní pořadí se určuje losováním v souladu s Pravidly OB. Startovní interval je minimálně 6 minut při 
počtu 8 a méně závodníků v kategorii; minimálně 3 minuty při počtu 15 a méně závodníků v kategorii; minimálně 
2 minuty v ostatních případech. V kategoriích H12, H14, D12, D14 je však minimální startovní interval 3 minuty. 

4. Mistrovství JO ve sprintu 

4.1 Mistrovství JO ve sprintu se vypisuje v kategoriích H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, 
H60, H65, H70, H75, H80, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jako 
jednokolový závod. Vítězové získávají titul Mistr JO v OB ve sprintu v dané kategorii pro příslušný rok.  
4.2 V Mistrovství JO ve sprintu startují závodníci z klubů JO bez omezení licence a počtu. Start závodníků klubů 
z jiných oblastí je na vůli pořadatele.  
4.3 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlašují podle rozpisu závodu. 
4.4 Předpokládaný čas vítěze ve všech kategoriích je 15 minut. 
4.5 Startovní pořadí se určuje losováním v souladu s Pravidly OB. Startovní interval je 1 minuta, u kategorií H12 a 
D12 je startovní interval 2 minuty. 

5. Mistrovství JO štafet 

5.1 Mistrovství JO je soutěží tříčlenných klubových štafet a vypisuje se v kategoriích H14, H18, H21, H105, H135, 
H165, D14, D18, D21, D105, D135, D165. Vítězové získávají titul Mistr JO v OB štafet v dané kategorii pro 
příslušný rok.  
5.2 Pro hostování závodníků se přiměřeným způsobem aplikují ustanovení předpisů sekce OB ČSOS, 
zejména Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů a Prováděcích 
předpisů k registracím sekce OB pro závodní sezónu. 
5.3 V Mistrovství JO štafet startují štafety klubů JO bez omezení licence a počtu. Start štafet klubů z jiných oblastí 
je na vůli pořadatele.  
5.4 Štafety se prostřednictvím svých klubů přihlašují podle rozpisu závodu. 
5.5 Předpokládané celkové časy štafety v jednotlivých kategoriích v minutách:  

 14 18 21 105 135 165 

H 90 120 135 120 105 105 

D 80 105 120 105 105 105 

5.6 U veteránských štafet číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety. 
Podmínkou startu závodníka ve veteránské štafetě je minimální věk 35 let. 
5.7 Ve veteránských kategoriích musí být druhý úsek každé štafety dané kategorie o 20-30 % kratší oproti 
ostatním úsekům. 

6. Mistrovství JO v nočním orientačním běhu 

6.1 Mistrovství JO v nočním orientačním běhu se vypisuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, 
H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75. 
Závod je jednokolový. Vítězové získávají titul Mistr JO v nočním OB v dané kategorii pro příslušný rok.  
6.2 V Mistrovství JO v nočním orientačním běhu startují závodníci z klubů JO bez omezení licence a počtu. Start 
závodníků klubů z jiných oblastí je na vůli pořadatele.  
6.3 Závodníci se prostřednictvím svých klubů přihlašují podle rozpisu závodu. 
6.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích v minutách:  

 16 18 20 21 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

H 40 50 55 65 55 50 45 45 40 40 40 40 40 40 

D 30 40 45 50 45 45 40 40 40 40 40 40 40 - 

6.5 Startovní pořadí se určuje losováním v souladu s Pravidly OB. Startovní interval je minimálně 6 minut při 
počtu 8 a méně závodníků v kategorii; minimálně 3 minuty v ostatních případech. 

7. Ještědský žebříček mládeže  

7.1 Ještědský žebříček mládeže (dále jen JŽM) je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích H10, H12, H14, 
H16, H18, H20, D10, D12, D14, D16, D18, D20. Vítěz každé kategorie získává titul Vítěz Ještědského žebříčku 
v dané kategorii pro příslušné období.  
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7.2 JŽM může být PJO v prováděcích pokynech (PP) rozdělen na dvě samostatné dlouhodobé soutěže (jarní a 
podzimní). 
7.3 JŽM se řídí platným zněním Klasifikačního řádu sekce OB ČSOS (dále jen KŘ). 
7.4 Pro kategorie D10 a H10 jsou použita ustanovení KŘ platná pro ostatní žákovské kategorie.  
7.5. V případě, že závodník startoval ve více kategoriích či podkategoriích, je celkově hodnocen ve všech těchto 
kategoriích či podkategoriích. 
7.6 Startovní pořadí se určuje losováním podle pravidel OB. Startovní interval v závodech na klasické a krátké 
trati je minimálně 6 minut při počtu 8 a méně závodníků v kategorii; minimálně 3 minuty při počtu 15 a méně 
závodníků v kategorii; minimálně 2 minuty v ostatních případech. V kategoriích H10, H12, H14, D10, D12, D14 je 
však minimální startovní interval v závodech na klasické a krátké trati 3 minuty. 
Startovní interval v závodech sprintu je minimálně 1 minuta. V kategoriích H10, H12, D10, D12 je však minimální 
startovní interval 2 minuty. 
7.7 Předpokládané časy v jednotlivých závodech a kategoriích JŽM jsou dány předpokládaným průměrem časů 
tří nejlepších závodníků licence B. 

 H10 H12 H14 H16 H18 H20 D10 D12 D14 D16 D18 D20 

Klasická trať 20 25 40 50 60 65 20 25 30 40 50 55 

Krátká trať 20 25 25 25 25 30 20 25 25 25 25 30 

Sprint 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

7.8 Konečné výsledky JŽM slouží k přidělování licencí B dle pravidel KŘ. Licence B uděluje za JO osoba 
pověřená výpočtem JŽM v PP. 
7.9 Na všech závodech JŽM musí být zároveň vypsány také následující náborové nesoutěžní kategorie: D10L, 
H10L, HDR, P (příchozí) a T (trénink).  
a/ Tratě D10L, H10L jsou liniové tratě, na kterých závodníci razí všechny kontroly. Trať je postavena tak, aby 
umožňovala zkrácení v místech, kde nejsou kontroly. V terénu je trať vyznačena červenobílými fábory (fábor se 
střídajícími se červenými a bílými pruhy), v mapě je zakreslena linií se všemi kontrolami na trati. Závodníci obdrží 
popisy kontrol včetně kódového označení. Trať musí závodníci absolvovat samostatně. Čas vítěze by měl být 20 
minut na klasické a krátké trati, na sprintu pak 15 minut. 
b/ Trať P je určena pro příchozí (nikoli závodníky). Je orientačně jednoduchá (krátká a snadná) – zhruba na 
úrovni tratě H12 (trať je však odlišná). Pro tuto kategorii je vhodné připravit slovní popisy. Slouží k možnosti účasti 
začátečníků a odstranění konfliktů se soutěžemi ve výkonnostních kategoriích. Trať mohou závodníci absolvovat 
samostatně nebo v libovolném kolektivu. 
c/ Trať T je určena pro běžce se zkušeností a je orientačně středně obtížná – zhruba na úrovni tratě H18 (trať je 
však odlišná). Je možno vypisovat kategorie T různých délek, které musí být v rozpise závodu jasně vymezeny – 
např. T4 (trať o délce 4 km), T7 (trať o délce 7 km). Slouží ke startu starších zájemců o orientační běh a 
odstranění konfliktů se soutěžemi ve výkonnostních kategoriích. 

d/ Tratě HDR jsou stejné tratě jako D10L, H10L s tím rozdílem, že závodníci mohou trať absolvovat 
s doprovodem (například rodiče).  
e/ Trať F je pro pořadatele nepovinná avšak doporučená. Trať je velmi jednoduchá liniová trať postavená 
v bezprostřední blízkosti shromaždiště pro zájemce z řad nejmenších dětí. Závodníci razí všechny kontroly. Ihned 
po absolvování závodu obdrží závodníci od pořadatele malou odměnu (diplom, sladkost apod.) V terénu je trať 
vyznačena fáborky. Trať, start i cíl jsou odděleny od vlastního závodu. Výsledky se nevyvěšují a ve výsledkové 
listině závodů se neuvádějí. Délka tratě nejvýše 1 km. 
Výsledky kategorií D10L, H10L a T musí pořadatel uvést v oficiálních celkových výsledcích závodu. U kategorií 
HDR a P musí pořadatel v oficiálních celkových výsledcích uvést alespoň přehled startujících bez pořadí. 

8. Ještědský žebříček dospělých 

8.1 Ještědský žebříček dospělých (dále jen JŽD) je vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích H21L, H21K, 
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, 
D75. Vítěz každé kategorie získává titul Vítěz Ještědského žebříčku v dané kategorii pro příslušný rok. 
8.2 JŽD může být PJO v PP rozdělen na dvě samostatné dlouhodobé soutěže (jarní a podzimní). 
8.3 JŽD se řídí platným zněním Klasifikačního řádu sekce OB ČSOS (dále jen KŘ). Bodová hodnota závodníka je 
vypočtena podle vztahu pro kategorie DH16-20. 
8.4. V případě, že závodník startoval ve více kategoriích či podkategoriích, je celkově hodnocen ve všech těchto 
kategoriích či podkategoriích. 
8.5 Startovní pořadí se určuje losováním podle pravidel OB. Startovní interval v závodech na klasické a krátké 
trati je minimálně 6 minut při počtu 8 a méně závodníků v kategorii; minimálně 3 minuty při počtu 15 a méně 
závodníků v kategorii; minimálně 2 minuty v ostatních případech. Startovní interval v závodech sprintu je 
minimálně 1 minuta. 
8.6 Předpokládané časy v jednotlivých závodech a kategoriích JŽD jsou dány předpokládaným průměrem časů tří 
nejlepších závodníků licence C, v kategoriích D21L a H21L licence R. 
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 H21L H21K H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 

Klasická trať 75 60 65 60 55 55 50 50 45 45 45 45 

Krátká trať 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Sprint 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 D21L D21K D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75  

Klasická trať 60 45 50 50 45 45 45 45 45 45 45  

Krátká trať 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  

Sprint 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  

8.7 Podkategorie L a K u kategorií D21 a H21 odlišují výkonnost závodníků. Tratě obou podkategorií jsou tedy 
maximálně orientačně náročné a liší se pouze délkou, respektive časem vítězného závodníka odpovídající 
výkonnosti.  
 
9. Ještědský pohár družstev žactva 

9.1 Ještědský pohár družstev žactva (dále jen JPDŽ) je vícekolovou soutěží žákovských družstev klubů JO. 
Vítězné družstvo získává titul Vítěz Ještědského poháru družstev žactva pro příslušný rok. 
9.2 Každý klub se hodnotí v této soutěži pouze jednou – družstvo je složeno ze všech registrovaných závodníků 
klubu v kategoriích zařazených do JPDŽ. Kategorie zařazené do JPDŽ jsou H10, H12, H14, D10, D12, D14. 
9.3 Hodnocení JPDŽ: 
a/ Do JPDŽ se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do JPDŽ dle kalendáře závodů v JO v souladu s PP. 
b/ Pro výsledek družstva se započítávají nejlepší dva výsledky závodníků družstva v každé zařazené kategorii a 
každém zařazeném závodě. Závodník získává pro družstvo body podle umístění v kategorii (redukovaném na 
kluby JO) podle následujícího postupu: 

1. místo – 30 bodů, 2. místo – 29 bodů, 3. místo – 28 bodů…………29. místo – 2 body, 30. místo – 1 bod. 

c/ Pro celkový výsledek soutěže se započítávají nejlepší výsledky dosažené družstvem v počtu závodů daném 
PJO v PP, zpravidla 2/3 do JPDŽ zařazených závodů.  
d/ Při dosažení stejného počtu bodů několika družstvy je rozhodující nejlepší výsledek družstva v jakémkoli 
závodu soutěže. Při shodě i podle tohoto kritéria se rozhoduje podle nejlepších výsledků v dalších závodech 
soutěže. 
e/ Průměr bodů se neuděluje 
f/ Do konečného hodnocení JPDŽ se zařadí družstva, která získala alespoň 1 bod v hodnocení soutěže a patří do 
JO. 
 
10. Ještědský pohár družstev veteránů 

10.1 Ještědský pohár družstev veteránů (dále jen JPDV) je vícekolovou soutěží veteránských družstev klubů JO. 
Vítězné družstvo získává titul Vítěz Ještědského poháru družstev veteránů pro příslušný rok. 
10.2 Každý klub se hodnotí v této soutěži pouze jednou – družstvo je složeno ze všech registrovaných 
veteránských závodníků klubu v kategoriích H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, D35, D40, 
D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75.  
10.3 Hodnocení JPDV: 
a/ Do JPDV se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do JPDV dle kalendáře závodů v JO v souladu s PP. 
b/ Pro výsledek družstva se započítávají nejlepší tři výsledky závodníků družstva dosažené v libovolné 
veteránské kategorii a každém závodě. Závodník získává pro družstvo body podle umístění v kategorii 
(redukovaném na kluby JO) podle následujícího postupu: 

1. místo – 30 bodů, 2. místo – 29 bodů, 3. místo – 28 bodů…………29. místo – 2 body, 30. místo – 1 bod. 

V případě, že v kategorii startuje 5 a méně závodníků registrovaných v klubech JO, je bodový zisk každého ze 
závodníků dané kategorie dle výše uvedeného pravidla násoben koeficientem 0,5.  
c/ Pro celkový výsledek soutěže se započítávají nejlepší výsledky dosažené družstvem v počtu závodů daném 
PJO v PP, zpravidla 2/3 do JPDV zařazených závodů.  
d/ Při dosažení stejného počtu bodů několika družstvy je rozhodující nejlepší výsledek družstva v jakémkoli 
závodu soutěže. Při shodě i podle tohoto kritéria se rozhoduje podle nejlepších výsledků v dalších závodech 
soutěže. 
e/ Průměr bodů se neuděluje.  
f/ Do konečného hodnocení JPDV se zařadí družstva, která získala alespoň 1 bod v hodnocení soutěže. 
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11. Všeobecná ustanovení 

11.1 Liberecký krajský svaz ČSOS přispívá na náklady oblastních soutěží JO v souladu s Hospodářskou směrnicí 
LKS ČSOS a rozpočtem LKS ČSOS na příslušný kalendářní rok.  
11.2 Pro jednotlivé závody soutěží v JO jsou v PP stanoveny maximální vklady pro členy JO s platnou registrací. 
11.3 PJO vydává PP v souladu se SŘ před zahájením soutěží, společně se seznamem závodníků, z nichž ve 
smyslu Pravidel OB pořadatel sestavuje Jury závodu. 
11.4 Vklad při protestech na závodech soutěží v JO činí 200,- Kč. 
11.5 Rozpis každého závodu musí být vydán nejméně 30 dní před termínem závodu a musí obsahovat veškeré 
informace v souladu s Pravidly OB. Termín pro příjem přihlášek nesmí být dříve než 16 dní před termínem 
závodu. 
11.7 Základní informace o závodech soutěží JO (rozpis, pokyny, startovní listiny, výsledky) je pořadatel závodu 

povinen zveřejnit v informačním systému ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). 
11.8 Výsledky závodu spolu s Protokolem o závodu je pořadatel povinen zveřejnit do 24 hodin po ukončení 

závodu v informačním systému ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/). 
11.9 V případě zařazení závodu do vyšších soutěží sekce OB ČSOS musí pořadatel respektovat pokyny pro tyto 
soutěže. 
11.10 Pořadatelé závodů soutěží JO jsou povinni zaslat do 72 hodin po skončení závodu na adresu 
obpostupy@obpostupy.cz tato data: mapa (rastr v rozlišení 200 dpi – jpg, bmp,...), souřadnice kontrol (export z 
OORG nebo OCAD), tratě (export z OORG nebo OCAD), mezičasy (export z jakéhokoli běžně používaného sw 
pro zpracování výsledků) všech kategorií zařazených do rankingu a JŽM. Data budou zveřejněna na adrese 
http://obpostupy.cz  
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