STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ
PROVÁDĚCÍ POKYNY
K soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS pro rok 2013
I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
1. Mistrovství Středočeské oblasti v nočním OB
Pá 05.04.2013, TUR (při OM Ještědské oblasti), Branžež
Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nemistrovské kategorie (veteráni,
žactvo).
2. Mistrovství Středočeské oblasti ve sprintu
So 13.04.2013, EKP, Vinoř
Současně budou pořádány Veteraniáda a veřejný závod.
3. Mistrovství Středočeské oblasti na krátké trati
Ne 21.04.2013, OKP, Langusta
Současně budou pořádány Veteraniáda a veřejný závod.
4. Mistrovství Středočeské oblasti na klasické trati
Ne 19.05.2013, VSP, Hvíždinec
Současně budou pořádány Veteraniáda a veřejný závod.
5. Mistrovství Středočeské oblasti (+ Pražské?) ve štafetách – pro kategorie D,H 18 a D, H 21
Ne 08.09.2013, SRK (při závodě Českého poháru štafet 2013)
Současně bude pořádán veřejný závod.
6. Mistrovství Středočeské oblasti žákovských štafet (mix DH12, D14, H14)
Stř 18.09.2013, KAM, Praha Chodov, Krčský les
Všechna mistrovství Středočeské oblasti 1. – 5. jsou postupová pro Mistrovství ČR, jsou i mistrovstvími
Pražské oblasti.
II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
1. Jarní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců
Zařazené závody:
Ne 07.04.2013, FSP, krátká trať, Divoký západ
So 13.04.2013, EKP, sprint (+ 1 veřejný závod ve sprintu), Vinoř
Ne 14.04.2013, PGP, klasická trať, Voskovka
Ne 21.04.2013, OKP, krátká trať, Langusta
Ne 19.05.2012, VSP, klasická trať, Hvíždinec
So 08.06.2013, MKP, sprint (+ 1 veřejný závod ve sprintu, Nymburk)
Ze 6 závodů se započítávají 4 nejlepší
.
2. Podzimní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců
Zařazené závody:
So 31.08.2013, PGP, krátká trať, Sklárna
Ne 01.09.2013, PGP, klasická trať, Sklárna
So 05.10.2013, PGP, sprint, Pošepňák
Ne 06.10.2013, FSP, klasická trať, Cukrák
So 19.10.2013, LME, krátká trať, Horní Beřkovice
Ne 20.10.2013, KAM, klasická trať, Záhoř
Ne 27.10.2013, SCP, krátká trať, Hartošice
Po 28.10.2013, LBE, sprint, Beroun

Ze 8 závodů se započítávají 4 nejlepší.
3. Enacon Cup
Společná dlouhodobá soutěž jednotlivců Středočeské a Pražské oblasti v kategoriích žactva a dorostu: D-10,
D–12, D–14, D–16, D–18, H-10, H–12, H–14, H–16, H-18.
Zařazeny jsou všechny závody jarního žebříčku Středočeské oblasti.
Bodují všichni závodníci umístění na 1. – 30. místě v kategoriích žactva a 1. – 20. v kategoriích dorostu.
Bodování:
Umístění
Žactvo
Dorost
1.
35
25
2.
32
22
3.
30
20
4.
28
18
5.
26
16
3.
25
15
Atd.
Atd.
Atd.
Ze 6 závodů se započítávají 4 nejlepší.
III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV
1. Soutěž družstev žactva, dorostu a dospělých:
Do soutěže družstev Středočeské oblasti se započítává 8 nejlepších výsledků ze všech 12 závodů
Středočeského žebříčku (jarního a podzimního dohromady), a to v kategoriích žactva, dorostu a dospělých.
U žactva a dorostu se započítává vždy jeden nejlepší v každé kategorii ze zúčastněných klubů.
U dospělých se započítávají vždy dvě nejlepší ženy v kategorii D 21 a dva nejlepší muži v kategorii H 21 ze
zúčastněných klubů, přičemž výpočet bodů se provádí stejně, jako v kategoriích mládeže.
2. Enacon liga
Společná dlouhodobá soutěž oddílů Středočeské a Pražské oblasti v kategoriích žactva a dorostu.
Do hodnocení jsou zahrnuti všichni závodníci kategorií: D-10, D–12, D–14, D–16, D–18, H-10, H–12, H–14,
H–16, H-18.
Zařazeny jsou všechny závody podzimního žebříčku Středočeské oblasti.
Jednotlivým závodníkům se přidělují body podle umístění ve své kategorii v 1 závodě, body získají jen
závodníci, kteří dokončili závod.
Bodování:
Umístění
body
1.
25
2.
21
3.
17
4.
14
5.
11
6.
8
7.
6
8.
4
9.
2
10. a další
1
Za 1 závod se oddílu započítá 8 nejvyšších bodových hodnot, které získali jeho členové bez ohledu na
kategorie.
Vítězem se stává oddíl s nejvyšším součtem bodů ve všech závodech. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší
součet bodů za 1 závod.

IV. DALŠÍ USTANOVENÍ
1. Prováděcí pokyny SSOS navazují na Soutěžní řád Pražské oblasti Sekce OB ČSOS
2. Rozpisu závodu:
Pořadatel závodu oblastních soutěží je povinen předložit rozpis ke schválení nejpozději 6 týdnů
před závodem.
Komu: Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz
Pavel Vinš, pavel.vins@zaket.cz
Pořadatelé všech závodů SSOS poskytnou propozice svého závodu, nebo odkaz, k zveřejnění na internetové
stránce SSOS.
3. Přihlášky k závodům
Doporučuje se používat systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/
4. Zasílání výsledků závodu:
Pořadatel závodu je povinen zaslat výsledky závodu v elektronické podobě počtářům
žebříčků a Rankingu do 3 dnů ode dne závodu.
Co a komu poslat:
Vše: Pavel Vinš, pavel.vins@zaket.cz, mobil 604 266 113
Vše: Vladimír Mezník, ob_lbe@seznam.cz, mobil 721 948 100
Pražský žebříček, Veteránský žebříček, Enacon cup, Enacon liga: Lenka Forstová, forstova@ms.mff.cuni.cz
Vše: ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/.
5. Povinnosti pořadatele používající sadu SI PSOS:
O materiál je povinen řádně pečovat a bezprostředně po jeho převzetí či předání zaslat e-mailem na adresu
správce Borovicka.Milan@seznam.cz příslušný protokol.
6. Povinnost pořadatele závodu ENACON CUPu a ENACON ligy:
Pořadatel je povinen použít ENACON reklamní materiál, v rozpisu, pokynech, výsledcích
a na www stránce závodu viditelně umístit logo ENACON. O materiál je povinen řádně pečovat
a bezprostředně po jeho převzetí či předání zaslat e-mailem na adresu správce Borovicka.Milan@seznam.cz
příslušný protokol.
7. Kategorie pro veřejnost:
Pořadatel je povinen vypsat minimálně tyto kategorie pro veřejnost:
HDR (děti a rodiče), určeno pro děti s doprovodem, provedení – linie, na úrovni HD10L
P (příchozí), určeno pro začátečníky (ne závodníky!!), provedení – trať na úrovni H/D –12
V rozpise závodu bude uvedena možnost přihlášení do těchto kategorií na místě.
Startovné určuje pořadatel.
Doporučení:
- zřídit pro kategorie pro veřejnost oddělenou prezentaci
- oddělený startovní koridor kategorií pro veřejnost
- volný start kategorií pro veřejnost – startovní čas přidělit na startu
8. Kategorie D,H10L / HDR
Pořadatel oddělí ve výsledcích závodů děti, které běžely samy – D, H 10L a děti, které běžely za doprovodu
(např. rodičů) - HDR
9. Veteránské kategorie
Pro závody veteránského žebříčku se vypisují:
D35, D45, D55, D65, D75, H35, H45, H55, H65, H75
Při závodě na klasické trati je pořadatel povinen vypsat pro kategorie D35, D45, H35 a H45
podkategorie L a K, kdy K má cca 2/3 délku. Do žebříčku se započítávají výsledky kategorie L.
10. Dohlášky do rankingových kategorií HD-21
se v případě naplnění maximálního počtu startujících podkategorii „L“ řídí následujícími pravidly:
Závodníci se zpravidla dohlašují do podkategorie „K“ a to v omezeném množství, dle technických možností
pořadatele (volné mapy, volná rozlosovaná místa apod.). Do podkategorie L se mohou po oznámení startovní
listiny dohlásit pouze závodníci s licencí E, R, A a to pouze v případě, že to pořadatel umožní.
11. Startovní listinu kategorií DH-21 u rankingových závodů
je možno zasílat ke kontrole a konzultacím vedoucímu skupiny pro Ranking v soutěžní komisi sekce OB
ČSOS Pavlu Kurfirstovi pakuo@email.cz
.
12. OB poatupy
Pořadatelům závodů se doporučuje zveřejnit mapu a tratě závodů na http://www.obpostupy.cz/gadget/

13. Další dlouhodobé soutěže společné pro Středočeskou a Pražskou oblast:
Veteránský žebříček
- pro kategorie D-35, D-45, D-55, D-65, D-75, H-35, H-45, H-55, H-65 a H-75.
- zařazeny jsou stejné závody, jako do oblastního žebříčku (jarní a podzimní části)
Žaket pražský pohár žactva
- pro kategorie D10, D-12, D-14, H10, H-12, H-14
- zařazeny jsou závody (vždy středa):
15.05. DKP
22.05. PGP
29.05. TJP
05.06. LME
12.06. ROZ
19.06. DOR štafety + vyhlášení ŽPPŽ
14. Krajské kolo Přeboru škol 2013
Út 14.05.2013, Praha 4 - Lhotka
15. Nominační závody pro Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 (24. – 27.06.2013 Zlín)
So 13.04., EKP, sprint, v rámci veřejného závodu, Vinoř
Ne 21.04., OKP, krátká trať, Langusta
Za SSOS Pavel Vinš

