VV Jihočeské oblasti ČSOS

Soutěžní řád
Jihočeské oblasti v orientačním běhu
1.

Platnost

1.1 Soutěžní řád Jihočeské oblasti v orientačním běhu ( dále jen SŘ ) platí pro soutěže organizované Výkonným
výborem Jihočeské oblasti ČSOS ( dále jen VV ). VV obvykle pověřuje k technickým uspořádáním závodu některý
oddíl, klub, nebo kroužek OB ( dále jen oddíl ).
1.2 Výklad ustanovení SŘ provádí VV. Přímým řízením soutěží pověřuje VV jednoho svého člena.
1.3 Změny a doplňky schvaluje na základě návrhu valná hromada zástupců oddílů působících v oblasti.
1.4 SŘ platí od 1.1.2010, vydáním tohoto řádu se ruší platnost dříve vydaného soutěžního řádu.
2.

Soutěže

2.1 VV řídí a organizuje mistrovské a dlouhodobé soutěže :
- Soutěž jednotlivců v kategoriích : D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21-, D35-, D45-, D55-, D65H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21-, H35-, H45-, H55-, H65- Soutěž oddílových družstev v kategoriích: žactvo, dorost, dospělí a veteráni.
- Soutěž oddílových štafet v kategoriích: D-14, D-18, D21-, D105, D140, H-14, H-18, H21-, H105, H135, H165
2.2 V soutěžích Jihočeské oblasti jsou hodnoceni pouze sportovci, kteří jsou registrováni v oddíle, který je členem
ČSOS.
2.3 Mistrovské soutěže
2.3.1 Přebor Jihočeské oblasti v daném typu závodu OB – klasická trať, krátká trať, sprint, dlouhá trať, noční běh,
štafety, družstva
2.3.2 Vítězové jednotlivých kategoriích v daném druhu závodu získávají titul Přeborník Jihočeské oblasti OB
2.3.3 Pokud to SŘ sekce OB ČSOS stanovuje, určují mistrovské soutěže postupujícího závodníka, štafetu nebo
oddíl na mistrovský závod vyššího stupně soutěží.
2.4 Dlouhodobé soutěže
2.4.1 Jihočeský žebříček (soutěž jednotlivců)
- účelem je určit v každé kategorii nejlepšího závodníka oblasti v kalendářním roce a dle Klasifikačního řádu
sekce OB ČSOS závodníky, kteří získávají licenci "B" pro následující kalendářní rok
2.4.2 Soutěž družstev Jihočeské oblasti
- účelem je určit v každé kategorii nejlepší družstvo oblasti v kalendářním roce a pokud to SŘ sekce OB
ČSOS stanovuje, v každé kategorii postupující družstvo z Jihočeské oblasti do vyšších soutěží družstev.
2.5

O tom, které soutěže budou vypsány pro daný rok, rozhoduje VH Jihočeské oblasti a budou uvedeny v PP.

3.

Jihočeský žebříček - dlouhodobá soutěž jednotlivců

3.1 Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v Prováděcích pokynech pro daný rok.
3.2 Do Jihočeského žebříčku přihlašuje závodníky oddíl do 31.3. pro daný kalendářní rok. Přihlášku musí doložit
poplatkem, jehož výši pro každý soutěžní rok určí VV v Prováděcích pokynech k soutěžím. Dodatečné přihlášky
jsou možné za dvojnásobný vklad, s tím, že závodníkům přihlášeným do soutěže po řádném termínu se body do
žebříčku udělují až od okamžiku přihlášení.
3.3 Hodnocení :
3.3.1 Do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových hodnot získaných v x=n/2+1
závodech, kde "n" je celkový počet závodů zařazených do soutěže. Výsledné číslo "x" se zaokrouhluje na
nejbližší nižší celé číslo. V případě, že dosáhnou stejného součtu, rozhodne o jejich pořadí porovnání nejvyšší
bodové hodnoty dosažené v kterémkoliv ze závodů soutěže, je-li toto shodné, rozhodne o pořadí porovnání
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druhého nejvyššího hodnocení, třetího atd. Do porovnání se nepoužívají průměrné hodnoty. Do celkového
hodnocení jsou zařazeni všichni přihlášení závodníci do soutěže.
3.3.2 Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě: v každé kategorii získává vítěz závodu 25 bodů,
závodník na druhém místě získává 23 bodů. Další závodníci v pořadí získávají vždy o 1 bod méně. Body se
přidělují jen závodníkům přihlášeným do soutěže. Závodník, který úspěšně absolvoval závod, může nejméně
získat 1 bod. Závodníci, kteří závod nedokončili nebo byli diskvalifikováni, nezískávají v daném závodě žádné
body.
3.3.3 Na základě žádosti oddílu se závodníkům :
-

oddílu pořádajícího soutěžní závod ( žádost = seznam závodníků uvedený ve výsledcích závodu ),

-

jiného oddílu na základě žádosti oddílu, který závod pořádal ( seznam závodníků uvedený ve výsledcích
závodu ),

-

účastníkům závodu vyšší soutěže ČSOS v případě souběhu termínu nebo jen u M ČR nemožnosti zúčastnit
se závodu v oblasti z důvodu nutné dopravy na nebo z M ČR. K žádosti musí být přiloženy výsledky dané
soutěže a závodník musí být v dané soutěži hodnocen, tj. uvedený ve výsledkové listině jako klasifikovaný
(úspěšně závod absolvoval nebo obdržel pro vyšší soutěž průměrnou hodnotu ).,

započte průměrná hodnota. Průměrná bodová hodnota je aritmetický průměr x nejvyšších bodových hodnot
daného závodníka získaných startem na závodech soutěže. Jestliže má závodník menší počet klasifikovaných
závodů než x, provede se součet všech dosažených hodnot a dělí se číslem x; číslo x se určí podle článku 6.1.
Vypočtená průměrná hodnota se zaokrouhluje na jedno desetinné místo. Závodník může žádat zápočet průměrné
hodnoty nejvýše u počtu "d" závodů, kde d=x/2 zaokrouhleno na nejbližší nižší celé číslo. Průměrné hodnoty
se určí a připočtou závodníkům po zařazení výsledků posledního závodu soutěže do celkového hodnocení.
4.

Soutěž družstev Jihočeské oblasti

4.1 Složení družstev :
žactvo
dorost
dospělí
veteráni

DH -10,
DH -16,
DH -20,
DH 35-,

DH -12, DH -14
DH -18
DH 21DH 45-, DH 55-, DH65-

4.2 Hodnocení dlouhodobých soutěží družstev se provádí dle celkových výsledků Jihočeského žebříčku jednotlivců.
Výsledek družstva je dán součtem bodového hodnocení stanoveného počtu závodníků v příslušné kategorii. Z každé
kategorie soutěže jednotlivců se počítají body vždy nejlépe umístěného závodníka do soutěže družstev. Při rovnosti
bodů rozhoduje lepší umístění závodníka v nejvyšší věkové kategorii mužů hodnocených do družstva.
5.

Finanční zajištění soutěží

5.1 Sportovci a oddíly se soutěží zúčastňují na vlastní náklady.
5.2 VV může ze svého rozpočtu přispívat podle daných pravidel (rozpočtu Jihočeské oblasti) pořadatelům soutěžních
závodů na technické uspořádání závodu. Tento příspěvek se může krátit pro zjevné nedostatky v uspořádání závodu
(zákresy tratí, špatné umístěné kontroly, ….). O výši krácení rozhoduje VV. Maximální výše krácení je 100 %.
5.3 VV Jihočeské oblasti v pokynech k soutěžím pro daný kalendářní rok stanovuje doporučenou výši vkladu. Za
dodatečné přihlášky na závod, tj. po termínu přihlášek, může pořadatel i bez předchozího upozornění požadovat
dvojnásobný vklad.
6.

Organizační zajištění soutěží

6.1 K technickému uspořádání závodu se může přihlásit oddíl nebo sdružení oddílů (dále jen pořadatel). Pořadatel se
přihlašuje písemnou formou (e-mail) VV Jihočeské oblasti, a to předcházející kalendářní rok než bude závod
pořádán.
6.2 Přihláška pro pořádání mistrovského závodu (Přebor Jihočeské oblasti) musí být podána do 30.6. s uvedením
základních údajů o závodě – druh, mapa, staří mapy, prostor, přibližný termín, ….. Je-li více přihlášek pro daný
druh OB ( klasická trať, krátká, sprint, štafety, přebor škol, …. ), provede VV výběr pořadatele dle kritérií :
stáří/kvalita mapy, prostor.
6.3 Přihláška pro pořádání závodu započítávaného do dlouhodobé soutěže musí být podána do 1.10. s uvedením
základních údajů o závodě – termín, druh, místo, mapa, kontakt. Je-li více přihlášených pořadatelů na stejný termín,
obsazuje se daný termín v pořadí došlých přihlášek. Do 30.10. VV nebo určený zástupce VV, potvrdí každému
pořadateli termín závodu nebo mu navrhne jiný termín. Nově navržený termín nebo upřesnění pořadatele musí být
písemně potvrzeno do 10.11.. Po 15.11. vydává VV kalendář závodů na další kalendářní rok.
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6.4 Závody hodnocené do soutěží vybírá VV ze závodů přihlášených pořadateli do kalendáře závodů na příslušný
kalendářní rok.
6.5 Jury se skládá ze 3 zástupců závodníků. Řeší protesty podané dle pravidel OB, doložené vkladem 100 Kč. Složení
jury určuje pořadatel v pokynech závodu.
6.6 Funkci odvolací komise pro závody zařazené do soutěží Jihočeské oblasti vykonává VV.
6.7 Minimální startovní interval v závodě ve sprintu je 1 minuta, na krátké trati 2 minuty, na klasické a dlouhé trati a
v nočním OB 3 minuty.
6.8 Směrné časy všech typů závodů a kategorií jsou uvedeny v tabulce v pořadí sprint, krátká trať, klasická trať, dlouhá
trať, noční OB. Směrného času by měl dosáhnout nejlepší závodník s licencí B nebo C, v D21 nejlepší závodnice s
umístěním v Rankingu horším než 200. místo, v H21 nejlepší závodník s umístěním v Rankingu horším než 300.
místo.

Tabulka směrných časů :
kat.

Jednotlivci (min)
sprint / kr / kl / dl / noc

D10

Štafety
(min)

kat.

Jednotlivci (min)
sprint / kr / kl / dl / noc

15 / 20 / 25 / - / -

H10

15 / 20 / 25 / - / -

D12

15 / 20 / 25 / - / -

H12

15 / 20 / 25 / - / -

D14

15 / 20 / 30 / - / -

H14

15 / 20 / 35 / - / -

D16

15 / 25 / 40 / 60 / 30

H16

15 / 25 / 45 / 65 / 35

D18

15 / 25 / 50 / 80 / 40

90

H18

15 / 25 / 60 / 90 / 50

105

D21

15 / 35 / 60 / 100 / 45

110

H21

15 / 35 / 85 / 120 / 65

120

D35

15 / 30 / 50 / 80 / 40

H35

15 / 35 / 65 / 90 / 50

D45

15 / 30 / 40 / 60 / 30

H45

15 / 30 / 50 / 70 / 40

D55

15 / 30 / 40 / - /

-

H55

15 / 30 / 45 / - /

-

D65

15 / 30 / 40 / - /

-

H65

15 / 30 / 45 / - /

-

80

Štafety
(min)

90

D105

90

H105

120

D135

80

H135

90

H165

90
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