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Proč by měl trenér znát pravidla?



Proč by měl trenér znát pravidla?

 Svěřenci musí mít v trenérovi jistotu (jedině dobře informovaný a motivovaný 

závodník může předvést špičkový výkon)

 Předzávodní příprava svěřenců (rozpis, pokyny, mapový klíč ...) 

 Řešení sporných situací (protesty a další problémy řeší trenér, závodník se 

soustředí na výkon)

 Příprava tréninků (stejné podmínky jako při závodě, embargované prostory)

 Motivace svěřenců (cíle)

 Bezpečnost svěřenců (zákony, upozornění, nebezpečné prostory, zdravotní 

způsobilost)



Zákony

 Zákon o pravidlech silničního provozu

 Zákon o drahách

 Vstup na pozemky třetích osob

 Ochrana životního prostředí (chráněná území, ohleduplnost a pořádek v lese i 

v centru závodů)



Dokumenty ČSOS

 http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty

 Pravidna orientačního běhu

 Soutěžní řád sekce OB

 Klasifikační řád sekce OB

 Prováděcí předpisy sekce OB

 Systém trenérů sekce OB

 Směrnice Ověřené systémy označování závodních průkazů

 Mapové klíče

 Mezinárodní popisy kontrol

http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty


Dokumenty ČSOS



Dokumenty Krajského svazu ČSOS

(Hanácká oblast)

 www.obhana.cz/dokumenty

 Soutěžní řád HO

 Prováděcí předpisy HO

http://www.obhana.cz/dokumenty


Dokumenty Krajského svazu ČSOS

(Hanácká oblast)



Pravidla orientačního běhu

 Pravidla jsou závazná pro sportovní akce a závody v orientačním běhu 

zařazené do soutěží sekce OB Českého svazu orientačních sportů nebo 

oblastních soutěží v OB.

 Účastníci sportovní akce jsou povinni se řídit těmito Pravidly. Neznalost 

Pravidel neomlouvá.

 Všichni účastníci sportovní akce se jí účastní na vlastní riziko.



Fair play

 Zakázáno:

 Cizí pomoc při běhu

 Technické prostředky

 Doping 

 Nerespektování embargovaných prostorů

(velké závody: www.mapy.orientacnisporty.cz)

 Závodnící se znalostí terénu by neměli startovat

 Vstup do zakázaných prostorů (pokyny)

 Povinnost:

 Poskytnout pomoc zraněným závodníkům

http://www.mapy.orientacnisporty.cz/


Rozpis

 Zveřejnění minimálně 14 dnů před termínem přihlášek

 Datum a místo konání sportovní akce

 Typ závodu (klasická trať, krátká trať, štafety, sprint, denní, noční, pevné pořadí 
kontrol ...)

 Čas a způsob startu

 Kategorie, zařazení do soutěží

 Přihlášky - IS ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz)

 Vzdálenosti (centrum, start, cíl ...)

 Popis terénu

 Omezení oblečení a obutí

 Způsob ražení

 Mapa (měřítko, ekvidistance, stav, mapový klíč)

https://oris.orientacnisporty.cz/


Pokyny

 Zveřejnění minimálně 48 hodin před startem závodu

 Pokyny jsou pro účastníky sportovní akce závazné
(porušení může vést k diskvalifikaci)

 Upřesnění informací z rozpisu

 Popisy kontrol, startovní čísla, GPS tracking ...

 Karanténa

 Startovní listiny

 Parametry tratí

 Povinné úseky (mapový start, divácký úsek, sběrná kontrola – cíl, překonávání překážek)

 Způsob předávky (štafety)

 Zakázané prostory (zakázané mapové značky, prostor závodu)

 Zvláštní mapové symboly (černý, modrý a zelený křížek, zelené kolečko)

 Občerstvení na trati

 Upozornění (nebezpečné oblasti, nové paseky ...)



Další informace před závodem

 Předzávodní horečka (www.o-news.cz)

 Stará mapa

 Ukázky nové mapy

 Fotografie prostoru

 Turistická mapa (vrstevncice, základní síť cest)

 Letecká mapa

 Google street view, Panorama (sprint)

 Je dobré si na staré mapě postavit trať odpovídající délky

(rozvrhnout start a  cíl dle rozpisu, vyzkoušet si volby, prostorová orientace)

 Předzávodní příprava jen na velké závody!

http://www.o-news.cz/


Předzávodní příprava - les



Předzávodní 

příprava -

sprint



Mapa, popisy kontrol, start, průběh 

závodu

 Vždy kontrolovat správnost popisů a mapy! (musí být označeno názvem 

kategorie, případně i číslem štafety)

 Minimálně 3 minuty před startovním časem!

 Vynulovat a zkontrolovat čip! 

 Kontrolovat pořadí kontrol! Kontrolovat kódy!

 Dodržení povinných úseků (v celé délce) a zakázaných prostor!

 Kontroly max 30 m od sebe (25 m u měřítek 1:5000 a větších)



Systém označování průkazů

(ražení na kontrolách)
 Závodník je zodpovědný za stav svého razícího zařízení (baterie, mechanické poškození, 

ztráta...)

 Závodník je zodpovědný za správné označení svého závodního průkazu
na všech kontrolách.

 Závodní průkaz musí obsahovat jednoznačný záznam o průchodu všemi kontrolami.

 Bliknutí, pípnutí.

 Pokud závodník razí příliš rychle (nevyčká zvukového a světelného signálu jako potvrzení 
správného ražení) a závodní průkaz nebude obsahovat záznam o označení dané kontroly, musí 
být závodník diskvalifikován (a to i v případě, kdy paměť označovací jednotky zaznamená 
číslo závodního průkazu daného závodníka jako chybné oražení).

 Závodník musí při nefunkčnosti elektronického ražení využít mechanické ražení na políčka R1 
– R3 na mapě a tuto skutečnost oznámit v cíli.

 Nastavení krabiček v bezkontaktním módu na všech celostátních závodech a nově i na 
závodech Hanácké oblasti.

 POZOR! Cílová krabička může být nastavena na kontaktní ražení i v případě, že budou 
všechny ostatní kontroly bezkontaktní. Uvedeno v pokynech.



Cíl

 Závod pro závodníka končí proběhnutím cílové čáry, nebo označením 

elektronického závodního průkazu v cílovém označovacím zařízení. Uvedeno v 

pokynech.

 Bez povolení hlavního rozhodčího se nesmí závodník do závodního prostoru 

vracet před uzavřením cíle.

 Vyčíst čip! I když závod nedokončím!



Povolené technické pomůcky

 Mapa

 Popisy kontrol

 Buzola

 Svítilna

 Lupa, brýle

 Sportestr

 Zdravotní pomůcky

 Hodinky

 GPS zařízení pro sledování polohy (bez zobrazení mapy a aktivní navigace)



Porušení pravidel, protesty

 Porušení Pravidel závodníkem musí být posouzeno hlavním rozhodčím, který 

má právo závodníka diskvalifikovat.

 Při zvlášť závažných událostech ovlivňujících regulérnost závodu mohou být 

hlavním rozhodčím zrušeny výsledky sportovní akce nebo závodu konkrétní 

kategorie.

 Protest proti porušení či nedodržení Pravidel během sportovní akce nebo proti 

rozhodnutí hlavního rozhodčího.

 Písemně.

 Během akce do 60 minut od uzavření cíle.

 Proti oficiálním výledkům do 14 dnů.

 Prostest řeší 3-členná jury. Může použít i nestandartní řešení.

 Proti rozhodnutí jury se dá odvolat k Odvolací komisi sekce OB.



Soutěžní řád

 Upřesnění pravidel

 Definice kategorií, dlouhodobých soutěží, mistrovských závodů

 Směrné časy, definice disciplín

 Obecné informace k závodům a soutěžím



Definice disciplín



Prováděcí předpisy

 Konkrétní informace pro daný ročník

 Aktuální kalendář závodů

 Embargované prostory



Systém trenérů ČSOS

 T1, T2, T3

 Věk aspoň 18 let

 T3: školení aspoň 1x za 10 let jinak licence zaniká

 T2: praxe 2 roky, školení aspoň 1x za 5 let jinak licence zaniká

 T1: absolventi FTVS UK



Mapový klíč ISOM 2017

 Lesní klíč

 Závazný od 1.1.2018

 Nepřípustné používat jiné mapové značky

 Musí být respektovány minimální rozměry, zbytečné detaily musí být 

vynechány – GENERALIZACE

 Základní měřítko 1:15 000 (měřítko 1:10 000 je pouze zvětšením)

 Ekvidistance 5 m (ploché terény 2,5 m)

 Nejdůležitější je tvar terénu

 Nepřekonatelné značky definovány v pravidlech OB



Mapový klíč ISSprOM 2019

 Sprintový klíč

 Platnost od 19. listopadu 2019

 Vychází z ISOM 2017

 Tlusté černé čáry = nepřekonatelné objekty (vysoké zdi a ploty, skalní srázy)

 Nepřekonatelné značky definovány v pravidlech OB

 Měřítko mapy 1:4000

 Ekvidistance 2 nebo 2,5 m (strmé terény 5 m)



Zakázáno vstupovat, překonávat

Les

 Sídliště

 Trvale nepřístupná oblast

 Nepřekonatelná hranice

 Nepřekonatelná oblast

 Nebezpečná oblast

 Zakázaný postup

 Oblast se zákazem vstupu

 Nepřístupná trasa

Sprint

 Nepřekonatelný sráz

 Nepřekonatelné vodní těleso

 Nepřekonatelná bažina

 Nepřekonatelná vegetace

 Nepřekonatelná zeď

 Nepřekonatelný plot nebo zábradlí

 Oblast se zákezem vstupu

 Budova

 Výrazný nepřekonatelný liniový objekt

 Nepřekonatelná hranice

 Nepřístupná oblast

 Dočasná stavba nebo uzavřená oblast



Zakázáno vstupovat, překonávat -sprint



Popisy kontrol



Popisy kontrol

 Upřesnění obrazu pro závodníka – objekt, který objekt, vzhled objektu

 Umístění lampionu – pata, okraj, část, nahoře, dole ...

 Zvláštní pokyny – povinné úseky, průchody ...

 Způsob značení do cíle



Zvláštní pokyny



Děkuji za pozornost


