Prováděcí předpisy
soutěží JčKSOS - 2019
I. Rozsah soutěží
1. Jihočeský žebříček jednotlivců, Soutěž družstev Jihočeské oblast
a) Jihočeský žebříček – Jaro 2019
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

termín
24. 3. 2019 (ne)
30. 3. 2019 (so)
27. 4. 2019 (so)
28. 4. 2019 (ne)
11. 5. 2019 (so)
11. 5. 2019 (so)
12. 5. 2019 (ne)

pořadatel
OPI
PCB
VTA
SJH
VCB
VCB
VCB

b)

Jihočeský žebříček – Podzim 2019

poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

termín
8. 6. 2019 (so)
24. 8. 2019 (so)
25. 8. 2019 (ne)
28. 9. 2019 (so)
29. 9. 2019 (ne)
12. 10. 2019 (so)

pořadatel
OPI
VCB
OCB, PCB
OPI
OPI
PVD

typ závodu
sprint
sprint
krátká
krátká
sprint
krátká
krátká

typ závodu
klasická
klasika
krátká
krátká
krátká
klasika

poznámka
mistrovství
mistrovství
současně Liga Vysočiny
současně 3. Linz Cup

poznámka
mistrovství
současně 5. Linz Cup

2. Mistrovské závody – Mistrovství Jihočeské oblast ČSOS
termín
15. 3. 2019 (pá)
30. 3. 2019 (so)
30. 3. 2019 (so)
27. 4. 2019 (so)
8. 6. 2019 (so)

pořadatel
KTA+VTA
PCB
OPI+PCB
VTA
OPI

typ závodu
noční
sprint
štafety
krátká
klasická

3. Ostatní závody a akce
termín
10.1.
31.1.
3.5.
15.3.
6.4.
7.4.
20.4.
3.5.
17.5. (pá)
24.5.
28.9.
13.10.

závod / pořadatel
poznámka
3. závod Night Orienteering Tour (VTA)
https://night.vebr-sport.cz/terminovka
4. závod Night Orienteering Tour (VTA)
Přebor škol - štafety - Tábor ( OB štafety - Tábor)
8. závod Night Orienteering Tour (VTA)
1.Linz Cup
Horský maratón (VCB)
přeběh Novohradských hor 32 / 14 km
2.Linz Cup
Přebor škol - štafety
WOD
Borová Lada
4.Linz Cup
6.Linz Cup
štafety jednotlivců, finále
Vodňanský kapr / PVD
zkrácená, Krajníčko
(vyhlášení celkových výsledků JčŽ)

4. Přebor škol (krajské kolo)
15. 5. (st)

VCB

České Budějovice (Stromovka)

II. Dílčí pokyny
1. Jihočeský žebříček
a) Vyhlášení výsledků Jihočeského žebříčku jednotlivců pro kategorie žactva a dorostu proběhne
13.10. 2019 po skončení závodu v OB, případně v jiný termín dle sdělení Předsednictva. Pro toto
vyhlášení je hodnocení Jihočeského žebříčku dáno součtem celkových bodů jednotlivých
závodníků z Jihočeského žebříčku - Jaro 2019 a Jihočeského žebříčku - Podzim 2019.
b) Hodnocení Soutěže družstev se provede dílčími výpočty družstev za Jihočeský žebříček - Jaro 2019
a Jihočeský žebříček - Podzim 2019. Celkové hodnocení Soutěže družstev je dáno součtem těchto
dvou dílčích hodnot.
Vyhlášení dílčích výsledků za samostatný Jarní a Podzimní žebříček se neprovádí.
2. Výše vkladu na závod
Výše vkladu a podmínky splatnosti určuje pořadatel v rozpisu závodu. Maximální výše vkladu pro
registrovaného závodníka pro Jihočeskou oblast je 50,- Kč pro žákovské kategorie a 100,- Kč pro ostatní
kategorie. Toto platí pro vklady za přihlášky podané v řádném termínu. Přihlášky po řádném termínu lze
zpoplatnit do max. dvojnásobku původní částky. Platbu za přihlášku v prvním řádném termínu na místě
závodu nelze navyšovat.
4. Soutěžní kategorie
a) Závodníci neodpovídající věkem příslušné veteránské kategorii, mohou ve vyšší věkové kategorii
startovat jen mimo soutěž. Seznam kategorií je uveden v Soutěžním řádu
b) Pro příchozí pořadatel vypisuje kategorii HDR (rodiče s dětmi), DF a HF - fáborková trať (bez doprovodu
rodičů), a kategorie P (příchozí) - bez fáborků s délkou cca 3 km. Závodníci, kteří tvoří doprovod dětem
v kategorii HDR, by měli trať HDR absolvovat až po odběhnutí své trati (viz pravidla OB), týká se též
kategorie P. Toto ustanovení musí být bezpodmínečně dodrženo u všech závodů, označených jako
Mistrovství oblasti, a to u všech mistrovských kategorií.
5. Rozpis, Pokyny, Výsledky
Pořadatel pořádající závody zařazené do Jihočeského žebříčku je povinen:
a) zaslat Předsednictvu JčKSOS nejpozději do 14 dnů před nejdřívějším termínem uzávěrky přihlášek
Rozpis a zveřejnit v souladu s Pravidly OB potřebné údaje o závodě v informačním systému ORIS,
b) do Rozpisu závodu jasně a výrazně uvést




použitý druh tisku map (např. laser, barevná fotokopie, CMYK, apod.) – viz bod 11.6
Pravidel OB,
způsob ražení (kontaktní, bezkontaktní SIAC) a případné omezení použití některé řady SI
užití mapového klíče (ISOM 2017, …)

c) zveřejnit výsledky závodu nejpozději do 24 hodin (viz bod 22.6 Pravidel OB) po termínu konání
závodu v informačním systému ORIS.

6. Změna termínu závodu a změna typu závodu
a) změna termínu závodu, který je zařazen v Jihočeském žebříčku a v oficiálním kalendáři závodů ČSOS je
možná následujícím postupem:
pořadatel závodu požádá nejméně jeden měsíc předem u jednodenních závodů o změnu termínu
závodu zařazeného do oficiálního kalendáře pověřenému členovi soutěžní komise ČSOS (e-mail
kalendar@orientacnibeh.cz), který zajistí opravu termínu v kalendáři. Informaci o této změně je
organizátor povinen neprodleně oznámit předsednictvu JčKSOS.
b) typ závodu zařazeného v Jihočeském žebříčku nemůže pořadatel měnit.

