
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 
k soutěžím pražské oblasti ČSOS v orientačním běhu pro rok 2023 

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 
1. Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v nočním OB 
Termín: sobota 1. 4. 2023 
Pořadatel: ČSOS, KOS Slavia Plzeň (VPM) 
Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nemistrovské kategorie (veteráni, žactvo). 

2. Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS štafet 
Termín: neděle 23. 4. 2023 
Pořadatel: OK Kamenice (KAM) 
Současně bude pořádán veřejný závod pro některé nemistrovské kategorie (veteráni, žactvo). 

3. Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na krátké trati 
Termín: sobota 13. 5. 2023 
Pořadatel: SK Praga (PGP) 
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti na krátké trati. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

4. Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na klasické trati 
Termín: sobota 20. 5. 2023 
Pořadatel: OK Dobříš (DOR) 
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti na klasické trati. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

5. Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu 
Termín: sobota 24. 6. 2023 
Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka (DKP) 
Závod je současně Veteraniádou Pražské oblasti ve sprintu. Pro ostatní kategorie bude pořádán veřejný závod. 

 
II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

1. Manufaktura pražský žebříček (PŽ) - jaro 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
2. Manufaktura pražský žebříček (PŽ) - podzim 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
3. Veteránský žebříček (VŽ) - jaro 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
4. Veteránský žebříček (VŽ) - podzim 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
5. Ranking, Ranking veteránů 
Do soutěže jsou zařazeny závody uvedené v tabulce níže. 
 

Datum Pořadatel Disciplí
na PŽ jaro PŽ podzim VŽ jaro VŽ podzim Ranking, 

Ranking veteránů 
  26. 3. 2023 VSP krátká x  x  x 
    1. 4. 2023 ČSOS, VPM NOB     x 
    2. 4. 2023 ČSOS, VPM klasika x  x  x 
  15. 4. 2023 SCP krátká x  x  x 
  13. 5. 2023 PGP krátká x  x  x 
  14. 5. 2023 PGP klasika x  x  x 
  20. 5. 2023 DOR klasika x  x  x 
  24. 6. 2023 DKP sprint x  x  x 
  25. 6. 2023 TAP krátká x  x  x 
        
  28. 9. 2023 PGP krátká  x  x x 
  1. 10. 2023 ROU klasika  x  x x 
  7. 10. 2023 KAM krátká  x  x x 
  8. 10. 2023 FSP klasika  x  x x 
21. 10. 2023 DKL klasika  x  x x 
22. 10. 2023 VSP krátká  x  x x 
  5. 11. 2023 MKP krátká  x  x x 

 



 
III. DALŠÍ USTANOVENÍ 

1. Rozpis každého závodu zařazeného do soutěží (vyjma PPŽ) je třeba předložit ke schválení nejpozději 6 týdnů před 
konáním závodu předsedovi soutěžní komise Pavlu Kurfürstovi (pakuo@email.cz).  
2. Pořadatel je povinen řádně pečovat o svěřený materiál (SI, sponzorský materiál Manufaktura), dbát na jeho řádné 
převzetí a předání. Bezprostředně po každém převzetí či předání je nutné online vyplnit Protokol o předání. 
Pořadatel je povinen pro závody Manufaktura Pražského žebříčku použít a zdokumentovat použití vlajek Start a Cíl 
s logem Manufaktura (na startu, v cíli a při vyhlášení vítězů). 
3. Povinností pořadatele je do 24 hodin od ukončení závodu umístit výsledky závodů do ORISu, 
http://oris.orientacnisporty.cz. 
4. V případě, že bude mít pořadatel v úmyslu připravit zkrácenou klasickou trať s předpokládanými časy vítězů 
kratšími o více než 15 % oproti předpokládaným časům vítězů uvedeným v SŘ, požádá o tuto možnost předsedu SK. 
Bezpodmínečně je tak nutné učinit ještě před vydáním rozpisu závodu. 
5. Dohlášky do rankingových kategorií HD21 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 DH21 u rankingových závodů je možno zasílat ke kontrole a konzultacím vedoucímu 
skupiny pro Ranking v soutěžní komisi sekce OB ČSOS Pavlu Kurfürstovi (pakuo@email.cz). 
7. Žádosti o udělení divoké karty na závody Pražského krajského svazu ČSOS (dále PKS ČSOS), pokud jsou zároveň 
zařazené do Rankingu, můžete podávat dle pravidel Rankingu uvedených v Prováděcích předpisech k soutěžím 
sekce OB ČSOS pro příslušný rok. 
8. Pořadatel závodu připraví nejméně dvě kategorie určené pro veřejnost. Kategorii Z1 (trať na úrovni DH10) a 
kategorii Z2 (trať na úrovni DH12). Pořadatel může vypsat více veřejných kategorií, do rozpisu musí uvést délku a 
obtížnost dle barevné škály umístěné v tabulce obtížností na webu PSOS. Kategorie Z musí být na odlišných tratích 
než soutěžní kategorie. Dále pořadatel připraví kategorii TF (tréninková fáborkovaná bez omezení věku, na stejné trati 
s kategorií DH10F). 
9. Pokud tomu nebrání závažné důvody, doporučuje se startovat kategorie T a Z s volným startem v libovolném čase 
přes startovací jednotku SI nebo doplněním do startovní listiny na startu. Pro kategorie s volným startem musí být 
oddělený vstupní koridor, aby byl na startu soutěžních kategorií možný řádný režim a kontrola dodržování startovních 
časů. Pro oba způsoby volného startu může pořadatel omezit volný start na určitý časový interval. Souběh startovních 
časů kategorií DH10F (podle startovní listiny) a TF (s volným startem) je povolený.  
10. Soutěžní komise doporučuje pořadatelům závodů PKS ČSOS oddělit prezentaci kategorií Z od ostatních 
závodních kategorií, pokud to jen trochu možnosti pořadatele dovolí. 
11. Povinností pořadatele je pro přihlášky na závody používat ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/. 
12. Na závodech zařazených do PŽ je použit razící systém SI v kontaktním režimu, kromě závodů ve sprintu, na 
kterých je použit razící systém SI v bezkontaktním režimu. Výjimku (bezkontaktní ražení) povoluje soutěžní komise 
PKS ČSOS. 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/

