
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 
 
k soutěžím Pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu pro rok 2010 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 

1. Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v nočním OB 
Termín: pátek 9. 4. 2010 
Pořadatel: VŠTJ Stavební fakulta Praha (FSP) 
Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nepřeborové  kategorie (veteráni, žactvo). 

2. Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na klasické trati 
Termín: sobota 10. 4. 2010 
Pořadatel: VŠTJ Stavební fakulta Praha (FSP) 
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti na klasické trati. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

3. Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve štafetách 
Termín: neděle 11. 4. 2010 
Pořadatel: Sportovní klub Praga (PGP) 
Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nepřeborové  kategorie (veteráni, žactvo). 

4. Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na krátké trati 
Termín: neděle 18. 4. 2010 
Pořadatel: USK Praha (VSP) 
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti na klasické trati. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

5. Přebor Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu  
Termín: středa 21. 4. 2010 
Pořadatel: OK Roztoky (ROZ)  
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti na klasické trati. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

II.  DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 

1. SmartMaps Cup (SMC) 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 

1.1. SmartMaps Cup je dlouhodobou soutěží jednotlivců v kategoriích D-12, D-14, D-16, D-18, D-21L, H-12, H-14, H-16, 
H-18, H-21L. 

1.2. Do soutěže jsou zařazeni všichni registrovaní závodníci ČSOS, kteří se zúčastní alespoň jednoho závodu. Do celkového 
hodnocení jsou zařazeni všichni závodníci, kteří získali nenulový počet bodů. 

1.3. Do soutěže bodují všichni závodníci umístění na 1.−60. místě v kategorii D-21L a H-21L, na 1.−30. místě v kategorii 
žactva a na 1.−20. místě v kategorii dorostu. Závodníci získávají body za umístění v jednotlivých závodech následovně: 

 
umístění D-21L, H-21L  žactvo   dorost a junioři 
1.        65   35           25 
2.        62   32           22 
3.        60   30           20 
4.        58   28           18 
5.        56   26           16 
6.        55   25           15 
       atd.   atd.           atd. 
 



1.4. Výsledný bodový zisk závodníka se počítá jako součet jeho nejvyšších dosažených bodů za jednotlivé závody v soutěži. 
Maximální počet započítávaných závodů se stanoví jako 3/5 ze zařazených závodů, zaokrouhleno na celé číslo dolů. 
V případě rovnosti součtu bodů více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí porovnání nejvyšší dosažené bodové hodnoty 
získané za jednotlivý závod. 

2. Pražský žebříček (Pž) 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 

3. Veteránský žebříček (Vž) 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce. 

4. Ranking (Ranking) 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
 

datum poř. disciplína SMC Pž,Vž 
jaro 

Pž,Vž
podzim Ranking

 27. 3.2010 LPM krátká X X  X 
 28. 3.2010 LPM dlouhá X X  X 
   9. 4.2010 FSP noční    X 
 10. 4.2010 FSP klasika X X  X 
 11. 4.2010 PGP štafety     
 17. 4.2010 VSP klasika X X  X 
 18. 4.2010 VSP krátká X X  X 
21. 4.2010 ROZ sprint X X  X 
 25. 4.2010 SLA krátká X X  X 
 25. 4.2010 SLA sprint X X  X 
 29. 5.2010 DKL sprint X X  X 
 30. 5.2010 SCP krátká X X  X 
  2.10.2010 SCP klasika X  X X 
16.10.2010 PVP klasika X  X X 
17.10.2010 ROU krátká X  X X 
23.10.2010 KAM krátká X  X X 
24.10.2010 KAM klasika X  X X 
 

5. Žaket pražský pohár žactva 
Do soutěže jsou zařazeny tyto závody: 
  5.5.2010  TJP 
12.5.2010  OKP 
19.5.2010  ROZ 
26.5.2010  ZVO 
  2.6.2010  TAP 
  9.6.2010  DKP 
16.6.2010  PVP 
23.6.2010  FSP štafety, vyhlášení vítězů ŽPPŽ 
 
Pro ŽPPŽ bude vydán jeden společný rozpis pro všech 8 závodů. Přihlašování na ŽPPŽ se řídí pokyny uvedenými ve společném 
rozpise. 
 
 
 



III. DALŠÍ USTANOVENÍ 
 
1. Rozpis každého závodu zařazeného do soutěží je třeba předložit ke schválení nejpozději 6 týdnů před konáním závodu 

předsedovi soutěžní komise Pavlu Kurfürstovi. 
2. Pořadatel je povinen dodržet „Smlouvu o pořádání závodů“, řádně pečovat o svěřený materiál (SI, transparenty SmartMaps), 

dbát na jeho řádné převzetí a předání, včetně vyplnění příslušných protokolů. 
3. Povinností pořadatele je do tří dnů zaslat výsledky soutěžních závodů v předepsaném formátu (viz jednotný formát 

výsledků) na určené adresy (viz komu zasílat výsledky). 
4. V případě, že bude mít pořadatel v úmyslu připravit klasickou trať s předpokládanými časy vítězů na spodní hranici 

intervalu uvedeného v soutěžním řádu, požádá o tuto možnost předsedu soutěžní komise. Je bezpodmínečně nutné tak učinit 
dostatečně včas před schválením rozpisu závodu. 

5. Dohlášky do rankingových kategorií HD-21 se v případě naplnění maximálního počtu startujících v 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. 

6. Startovní listinu kategorií DH-21 u rankingových závodů je možno zasílat ke kontrole a konzultacím předsedovi soutěžní 
komise Pavlu Kurfürstovi.  

7. Žádosti o udělení divoké karty na závody PSOB, pokud jsou zároveň zařazené do Rankingu, můžete podávat dle pravidel 
Rankingu uvedených v prováděcích pokynech k soutěžím sekce OB ČSOS. 

8. Pořadatelé závodů připraví nejméně dvě kategorie určené pro veřejnost. Kategorii HDR (rodiče s dětmi) – trať na úrovni 
DH-10L (linie) a kategorii P (příchozí) – trať na úrovni DH-12. Startovné v těchto kategoriích určuje pořadatel.  

9. Pořadatelé závodů oddělí ve výsledcích kategorie DH-10L (linie) – děti, které běžely sami a HDR  – děti, které běžely za 
doprovodu rodičů. 

10. Pokud tomu nebrání závažné důvody, doporučuje se startovat kategorie P a HDR s volným startem v libovolném čase přes 
startovací jednotku SI nebo doplněním do startovní listiny na startu. Pro tyto kategorie musí být oddělený vstupní koridor, 
aby byl na startu klasifikačních kategorií možný řádný režim a kontrola dodržování startovních časů. V obou případech by 
měl pořadatel zachovávat alespoň minutový rozestup mezi startujícími ve stejné kategorii. Pro oba způsoby volného startu 
může pořadatel omezit volný start na určitý časový interval. 

11. Soutěžní komise doporučuje pořadatelům závodů PSOB 
− oddělit prezentace náborových kategorií pro příchozí od závodních kategorií, pokud to jen trochu možnosti 

pořadatele dovolí 
− pro přihlášky používat systém OB-Haná 
− u neregistrovaných závodníků vyžadovat rok narození a ten pak uvádět ve startovní listině i ve výsledcích 

 
Důležité adresy PSOB: 

Předsednictvo: 
BOROVIČKA Milan, FSP – mapová komise PSOB, soutěžní registrace PSOB, správa oblastního SI 
Borovicka.Milan@seznam.cz 
FORSTOVÁ Lenka, MFP – člen soutěžní komise, výpočet oblastních žebříčků a SMC 
forstova@ms.mff.cuni.cz 
JANATA Martin, DKP – místopředseda oblasti 
m.janata@atlas.cz 
KURFÜRST Pavel, FSP – předseda soutěžní komise 
pakuo@email.cz 
NĚMEČKOVÁ Jarmila, OKP – předseda oblasti, koordinace PPŽ 
nemeckova@email.cz 
SYSEL Ondřej, PGP – člen soutěžní komise 
syon@centrum.cz 
ŠUBRT Jiří, TEP – hospodář PSOB 
subrtjiri@seznam.cz 
ŽALOUDEK Petr, DKP – člen 
zhaly@seznam.cz 
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Komu zasílat výsledky:  

Pavel Kurfürst (pakuo@email.cz) - vše 
Lenka Forstová (forstova@ms.mff.cuni.cz) pražský žebříček, veteránský žebříček, Smartmaps cup 
Pavel Vinš (pavel.vins@zaket.cz) - středočeský žebříček 
Radim Kheil (kheil@email.cz) - závody Rankingu                                                 
 

Jednotný formát výsledků: 
Výsledky mají textový formát s následující strukturou: 

KATEGORIE 10 znaků (1-10) 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO 25 znaků (11-35) 
REG. ČÍSLO 7 znaků (36-42) 
LICENCE 1 znak (43) 
VÝSLEDEK 6 znaků (44-49) 
 

− Výsledek je číslo ve tvaru MMM.SS, kde M označuje minuty, S vteřiny. Vodící nula (0) v části pro minuty není nutná. 
− Pro průměr je použito číslo 999.99 a pro diskvalifikaci (i vzdání) 888.88. 
− Oddělovač mezi minutami a vteřinami může být tečka (.) nebo dvojtečka(:) 
− Výsledky jsou pro přehlednost seřazeny podle kategorií a podle pořadí v kategorii. 
− Pro závodníky běžící mimo soutěž se uvádí licence M. 
− Ve výsledcích závodů ŽPPŽ v kategorii DH10 se u neregistrovaných závodníků nahrazuje registrační číslo znaky 

NERxxyy, kde xx vyjadřuje rok narození závodníka, yy je libovolné číslo, které může být nahrazeno mezerami, znaky 
NER mohou být nahrazeny zkratkou oddílu, který závodníka přihlašuje 

 
Vzor:  
H10·······Novák·Jaromír············NER01····12.30 
H10·······Nový·Drahomír············MFP0299··34.50 
H21C······Nováček·Petr·············OKU6301C100.30 
H21C······Janík·Petr···············JEM7501B101.40 
H21C······Nováková·Marcela·········ABA7750M130.20 
H21C······Horký·František··········JSZ5802A888.88 
H21C······Horáček·Marek············AKU7202B999.99 
(· = mezera) 
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