
 

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ SVAZ ČSOS 

 

Prováděcí předpisy k soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS 2022 
 

Další ustanovení k soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS 2022 

 

 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

 

 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
 

1. Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti v nočním OB 
    Pátek 25.3.2022, PGP, Keltské hradiště 

    Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nemistrovské kategorie. 

 

2. Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu 
    Sobota 2.4.2022, ODV+KPY, Odolena Voda 

    Současně budou pořádány Veteraniáda Středočeské oblasti a veřejný závod. 

 

3. Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti na krátké trati 
    Sobota 30.4.2022, JES, Hlavačov 

    Současně budou pořádány Veteraniáda Středočeské oblasti a veřejný závod. 

 

4. Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve štafetách (kategorie D14, D18, D21, H14, H18, H21) 

    Sobota 11.6.2022, VSP, Praha Motol 

    Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nemistrovské kategorie. 

 

5. Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti na klasické trati 
    Neděle 12.6.2022, FSP, Ondřejov 

    Současně budou pořádány Veteraniáda Středočeské oblasti a veřejný závod. 

 

II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 
 

1. Jarní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců 
    https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7103 

    Zařazené závody: 
    Neděle 27.3.2022, SLA, krátká trať, Milý - Bor 

    Sobota 2.4.2022, ODV+KPY, sprint, Odolena Voda 

    Neděle 10.4.2022, VSP, krátká trať, Rybníky 

    Sobota 30.4.2022, JES, krátká trať, Hlavačov 

    Neděle 1.5.2022, JES, klasická trať, Šefelinka 

    Neděle 29.5.2022, SCP, klasická trať, Muňava 

    Neděle 12.6.2022, FSP, klasická trať, Ondřejov 

 

    Ze 7 závodů se započítávají 4 nejlepší. 

 

2. Podzimní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců  
    https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7104 

    Zařazené závody: 
    Neděle 4.9.2022, DKP, klasická trať, Srandy kopec 

    Středa 28.9.2022, TAP, krátká trať, Hradešín 

    Sobota 1.10.2022, EKP, krátká trať, Valy 

    Neděle 2.10.2022, HCE, krátká trať, Litovský vrch 

    Neděle 16.10.2022, KAM, klasická trať, Požáry 

    Sobota 22.10.2022, DOR, krátká trať, Bor 

    Neděle 23.10.2022, VSP, klasická trať, Řitka 

 

    Ze 7 závodů se započítávají 4 nejlepší.  
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III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV 
 
1.   Středočeský oblastní žebříček družstev mládeže 
      https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7105 

      Soutěž je určena pro družstva žactva (kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14)  

        a družstva dorostu (kategorie D16, D18, H16, H18). 

      Do soutěže se započítávají závody Jarního žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců a Podzimního žebříčku  

        Středočeské oblasti jednotlivců.  

      Soutěž se vyhodnocuje zvlášť pro družstva žactva a zvlášť pro družstva dorostu. 

      V každé kategorii se započítávají 3 nejlepší závodníci jednotlivých oddílů, podle bodů, dosažených    

        v individuálním závodě. 

      Vítězem se stává oddílové družstvo, které získá nejvyšší počet bodů ve všech závodech. 

       

 

DALŠÍ USTANOVENÍ 
 

1.   Prováděcí pokyny SKS ČSOS navazují na Soutěžní řád Pražské oblasti Sekce OB ČSOS 
2.   Přihlášky k závodům 
      Povinností pořadatele je pro přihlášky k závodu používat systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/  
3.   Rozpis 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@seznam.cz       
      Pořadatelé všech závodů SKS ČSOS zveřejní rozpis závodů nejpozději 14 dní před konáním závodů  
        prostřednictvím informačního systému ORIS. 
      Do rozpisu závodu pořadatel uvede odkaz pro přihlašování neevidovaných (neregistrovaných) osob v ORISu 
       (vzor: https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=4958  
         !pro každý závod je odkaz unikátní, viz nápověda https://oris.orientacnisporty.cz/Napoveda) 
4.   Výsledky závodu 
      Pořadatel závodu je povinen do 24 hodin od konání závodů umístit oficiální výsledky závodu do ORISu    
      https://oris.orientacnisporty.cz/ 

      Pokud pořadatel závodu po uplynutí této doby výsledky upraví, je povinen o tom ihned mailem informovat 
        tyto osoby: 
                         František Pašek, frantisek_pasek@yahoo.com          

                         Lenka Forstová, forstova@ms.mff.cuni.cz 

      Případná započtení průměrů pro pořadatele závodu provede pořadatel prostřednictvím ORISu,  
        v příslušném závodě v sekci "Přihlášky" v poli "Průměry pro žebříček". 
5.   Režim razícího systému SI 
      Na závodech oblastního žebříčku, oblastních mistrovstvích a Žaket pražského poháru žactva se použije 

systém  
        SI v kontaktním režimu. O výjimku nutno požádat výbor SKS ČSOS, pavel.vins@seznam.cz       
        a Soutěžní komisi Pražské oblasti ČSOS (pakuo@email.cz),                
        do žádosti  uvést i výši půjčovného SIAC čipu pro závodníky (bude mít roli při posuzování výjimky).     
6.   Povinnosti pořadatele používající sadu SI Pražského krajského svazu ČSOS a reklamní materiál  

      Manufaktura 
      Pořadatel je povinen o materiál řádně pečovat a bezprostředně po jeho převzetí či předání vyplnit online    
        protokol na adrese https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident 

      Finanční podmínky viz Hospodářské směrnice. 
7.   Pohár žákovských štafet kategorií DH10, DH12, DH14 
      září 2022, ZVO (termín bude upřesněn) 
8.   Veteránské kategorie 
      Pro závody veteránského žebříčku se vypisují kategorie:  
        D35, D45, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H45, H55, H60, H65, H70, H75, H80  
      Při závodě na klasické trati je pořadatel povinen vypsat pro kategorie D35, D45, D55, H35, H45 a H55        
        podkategorie L a K, kdy K má cca 2/3 délku L. Do žebříčku se započítávají výsledky kategorie L. 
9.   Veteránský ranking 
      Všechny závody oblastního žebříčku, jarní i podzimní části, jsou zařazeny do celostátní soutěže Veteránský 

         ranking 
10. Dohlášky do rankingových kategorií DH21  
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      V případě naplnění maximálního počtu startujících podkategorii „L“ se dohlášky 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 DH21 u rankingových závodů 
      je možno zasílat ke kontrole a konzultacím vedoucímu skupiny pro Ranking soutěžní komise sekce OB 

       ČSOS Pavlu Kurfürstovi pakuo@email.cz          

12. Žádosti o udělení divoké karty na závody Středočeského a Pražského krajského svazu, pokud jsou 

zařazeny do Rankingu: možno podávat dle pravidel Rankingu uvedených v Prováděcích předpisech 

soutěží sekce OB ČSOS 

13. Další dlouhodobé soutěže, společné pro Středočeskou a Pražskou oblast: 
      Veteránský žebříček 
       - pro kategorie D35, D45, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H45, H55, H60, H65, H70, H75, H80  
       - do soutěže se započítávají závody Jarního žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců a Podzimního žebříčku  

         Středočeské oblasti jednotlivců.  

      Pražský pohár žactva (PPŽ) 
      Dlouhodobá soutěž jednotlivců, jsou zařazeni závodníci, kteří jsou registrováni v sekci OB ČSOS. 
      PPŽ nemá klasifikační funkci, nezískávají se licence B. 
       - kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14  
       - zařazeny jsou závody (vždy středa): 

         11.5.2022, KAM, Horní Roztyly 

         18.5.2022, EKP, Kbely 

         25.5.2022, PGP, Lehovec 

         1.6.2022, TJP, Troja 

         8.6.2022, DKP, Hvězda 

      Soutěž oddílů PPŽ – započítává se každý závodník, který úspěšně dokončí závod.  
14. Krajské kolo Přeboru škol pro Středočeský kraj 
      Středa 18.5.2022, DOR, Dobříš 
15. OB postupy 
      Doporučujeme pořadatelům závodů, aby co nejdříve po závodech zveřejnili mapu a tratě závodů na 
       http://www.obpostupy.cz/   
16. Systém tratí pro veřejnost 
      Pořadatel závodu připraví nejméně dvě kategorie určené pro veřejnost.  

        Kategorii Z1 (trať na úrovni DH10) a kategorii Z2 (trať na úrovni DH12).  

      Pořadatel může vypsat více veřejných kategorií, do rozpisu musí uvést délku a obtížnost dle barevné škály 

        umístěné v tabulce obtížností na webu PSOS http://psob.dig.cz/?docs.  

      Kategorie Z musí být na odlišných tratích než soutěžní kategorie. 

      Dále pořadatel připraví kategorii TF (tréninková fáborkovaná bez omezení věku, na stejné trati  

        s kategorií DH10F).  

      Pokud tomu nebrání závažné důvody, doporučuje se startovat kategorie T a Z s volným startem v libovolném 

        čase přes startovací jednotku SI nebo doplněním do startovní listiny na startu. Pro kategorie  

        s volným startem musí být oddělený vstupní koridor, aby byl na startu klasifikačních kategorií možný řádný 

        režim a kontrola dodržování startovních časů. Pro oba způsoby volného startu může pořadatel omezit  

        volný start na určitý časový interval.  

      Souběh startovních časů kategorií DH10F (podle startovní listiny) a TF (s volným startem) je povolený. 

      Pořadatelům závodů se doporučuje oddělit prezentaci kategorií Z od ostatních závodních kategorií,  

        pokud to jen trochu možnosti pořadatele dovolí. 

17. V případě, že má pořadatel v úmyslu postavit klasickou trať na spodní hranici předpokládaného času  
         vítěze, požádá o tuto možnost výbor SKS ČSOS (pavel.vins@seznam.cz) a Soutěžní komisi Pražské 

         oblasti ČSOS (pakuo@email.cz).  

       
 

 

 

Za SKS ČSOS Pavel Vinš                                22.3.2022                                                                                                   
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