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PRAVIDLA OB (ČSOS) PRAVIDLA OB (ČSOS) 

 Pravidla OB x Competition Rules for IOF Foot OE 

 základní předpisy, fungování závodu - pořadatel, závodníka: 
 vymezení pojmů (závod, trať,…) 

 mapa, popisy 

 typy závodů, disciplíny, kategorie 

 pravidla pro pořadatele (R, rozpis, pokyny, start, cíl, kontrola, měření 
času, výsledky, jury, protesty, odvolání…) 

 prostor závodní akce, zakázané prostory - nespecifikované (závodník 
nesmí porušit obecně závazná pravidla) 

 vybavení závodníka 

 Fair play 

 Jury, protesty, odvolání 



SOUTĚŽNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

 stanovuje podmínky soutěží sekce OB - MČR (7), dlouhodobé 
soutěže - ČP, ŽA, ŽB, ČPŠ, ČLK, Ranking, ČPV 

 kategorie, směrné časy, startovní intervaly 

 kvalifikace do soutěží, právo startu, počet startujících 

 hodnocení jednotlivých závodů dl. Soutěží 

 obecně platný, každoročně novelizován 

 

 oblastní závody - soutěžní řád oblasti (SŘ VO) 

 
 



 



 



KLASIFIKAČNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 

 stanovuje podmínky pro zisk soutěžních licencí 

 B, A, R, E - uděluje sekce OB ČSOS 

 C - po registraci, přidělena klubem 

 obecně platný (poslední novelizace 2013) 
 



 



PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

 informace k závodům (MČR, dlouhodobé soutěže) 
 termíny, pořadatel(é), terén, předchozí mapa, www 

 ostatní stanovení k soutěžím - startovné, finanční odměny 

 vyběhnutí licencí pro žactvo (A, B) a dorost (B) na vícedenních 
závodech 

 oprávněné osoby k Jury 

 platné pouze pro daný rok 
 



ISOM 2000, ISSOM 2007 ISOM 2000, ISSOM 2007 

 platné mapové normy pro pěší OB 

 informace ke generalizaci, prvky mapy, barevná škála, 

definice, popis a velikost značek 

 ISOM - „Mapy pro orientační běh“ 

  zákl. měřítko 1 : 15 000 

 ISSOM - „Mapy pro orientační sprint“ 

 měřítko 1 : 5 000, 1 : 4 000 

 definuje nepřekonatelné (zakázané) objekty 

 některé znaky mění podobu a naopak stejné znaky mění 

význam 

 nový klíč v přípravě 



ISSOM 

zákaz překonávání: 

ISOM 

!!! 



MEZINÁRODNÍ POPISY KONTROL MEZINÁRODNÍ POPISY KONTROL 

 upřesňující informace o objektu kontroly 

 informace o trati - délka, převýšení, povinné úseky 



STAVBA TRATÍ - ŽACTVO STAVBA TRATÍ - ŽACTVO 

 nezáludné, adekvátní technická obtížnost 

 raději jednodušší úvod 

 využití cest a vodicích linií - záchrana i pro starší žáky 

 kontroly na jasných objektech, přivrácených stranách 

 omezit prvky kvalitní elitní tratě (křížení, kontroly na 

odběhové straně, obtížné dohledávky…) 

 špatné reakce na chybějící informace na mapě 

 vyhýbat se nebezpečným oblastem (skály, srázy, 

silnice,…) 



DH10N - liniová, HDR 

 linie vede po cestách, zřetelné hranici,… 

 trať zřetelně označena fáborky (vidět 2-3 dopředu, ne 

vysoko) 

 nabídnout jednoduché zkrácení linie 

 z jednoho startu pouze 1 liniová trať! 

 HDR aspoň mírně odlišná od DH10N (nemusí mít tolik 

zkracovaček, celá po cestě - přístup s kočárem?) 

 vhodné použít slovní popisy 



DH10N - liniová, HDR 

 



DH10N, HDR - smajlíková 

Postupy mezi jednotlivými 

kontrolami jsou po cestách, 

pěšinách nebo průsecích. Ve 

vzdálenosti přibližně 50 metrů 

za každou křižovatkou jsou na 

všech větvích smajlíci. Na 

správném postupu smějící se 

smajlík, na špatných postupech 

zamračený. Smajlíci jsou 

zřetelně vidět z cesty 

(doporučená velikost 15-20 cm), 

nejsou však vidět z křižovatky, 

za kterou jsou smajlíci umístěni.  



D10, H10 

 kontroly na jasných liniích nebo velmi poblíž (v dohledné 

vzdálenosti) 

 možno využít kontroly z DH10N, HDR (ale ne celé tratě) 

 jednoduchá verze - kontrola na každé změně směru 

 složitější - přehazování výhybek 

 nejvyšší obtížnost - zkracování linie terénem (kratší 

postup) 

 raději kratší až střední postupy 

 na složité pasáže použít povinný úsek 



D10, H10 



D12, H12 

 stále základ v držení liniových objektů 

 náznaky voleb mezi jednoduchou obíhačkou a přímějším 

postupem terénem 

 odbočení z linií, vnímání zřetelných záchytných bodů 

 kontroly mimo cesty na přivrácených stranách 

 neduplikovat se staršími kategoriemi (H12 - D14) 



D12, H12 



D14, H14 

 pokročilejší orientační problémy - práce s buzolou 

(držení přímého směru), čtení vrstevnic, běhání na 

záchytné body 

 abstraktnější vnímání postupu mimo cesty 

 volby postupů - zvýhodnit přímější postup mimo cesty 

(záchytná linie za kontrolou) 

 stále nabízet i jednodušší řešení (vysoká technická 

obtížnost by neměla celkově převážit) 

 lze uplatňovat některé prvky dané disciplíny 

 dostatečná fyzická obtížnost (možno zařadit kopce) 



D14, H14 



odkazy odkazy 

 Pravidla OB - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidlaob15_20150121044739.pdf 

 COMPETITION RULES FOR IOF FOOT ORIENTEERING EVENTS - http://orienteering.org/wp-

content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-2016.pdf 

 Soutěžní řád (Dokumenty OB) - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob16.pdf 

 Soutěžní řád VO - http://valasska.skob-zlin.cz/files/soubory2015/SoutezniRad2015_V40.txt 

 Prováděcí předpisy - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp16.pdf 

 Klasifikační řád - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/krob13_20141105094058.pdf 

 ISOM2000 - http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2000cz_20141204123206.pdf 

 ISSOM2007 - http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issom2007cz_20141204123140.pdf 

 PIKTOGRAMY - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/piktogramyiof2004_20150123101224.pdf 

 LENHART: Stavba tratí pro OB – http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-

ob/stavbatratiproob_20150123102223.doc 

 CAHEL: Stavba tratí (R3) - http://valasska.skob-zlin.cz/files/dokumenty/StavbaTrati_V10.pdf 

 KARVÁNEK: Stavba žákovských tratí na oblastních závodech - 

http://www.orientacnibeh.cz/volny/metodicka_komise/skoleniT21314/T2_13_karvanek_stavba_zak_na_obl.pdf 

 ZAKOUŘIL: Žákovské tratě - http://www.orientacnibeh.cz/volny/metodicka_komise/skoleni121123-

25/kouty2012_zakouril_zakovske_trate.ppt 
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