KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů (dále sekce OB
ČSOS)
1. Základní ustanovení
1.1 Klasifikační řád sekce OB ČSOS (dále "Klasifikační řád") stanovuje sportovně technické
podmínky pro zisk soutěžních licencí v orientačním běhu, jejich udělování ve smyslu ustanovení
Směrnic pro účast v závodech ČSOS (odst. 2.4.) a postup jejich evidování.
1.2 V orientačním běhu se udělují tyto soutěžní licence (dále licence) (seřazeny od nejvyššího po
nejnižší stupeň):
- E (pro juniory a dospělé, výjimečně pro dorost);
- R (pro juniory a dospělé, výjimečně pro dorost);
- A (pro žactvo, dorost a juniory);
- B (pro žactvo, dorost a juniory);
- C (základní licence pro všechny kategorie).

2. Zisk licencí
2.1 Licence uvedené v čl. 1.2 se získávají po splnění podmínek uvedených v kapitole 3.
2.2 Licence platí ode dne vydání oficiálních výsledků soutěže nebo závodu, kde došlo ke splnění
podmínek pro její zisk, až do 31. 12. následujícího kalendářního roku. Licence C platí trvale.
2.3 Sportovcům, kteří v průběhu platnosti licence nesplní podmínky pro opětovné udělení této licence
či nezískají licenci vyššího stupně, se pro následující rok snižuje licence o jeden stupeň. Základní
licence se nesnižuje.
2.4 Licence lze získat pouze ze soutěží a závodů, které jsou:
a) zařazeny do kalendáře oficiálních závodů sekce OB ČSOS a byly uspořádány podle Pravidel
orientačního běhu sekce OB ČSOS;
b) pořádány International Orienteering Federation (dále IOF) podle mezinárodních pravidel
orientačního běhu a jsou uvedeny v Příloze A.

3. Podmínky zisku licencí
3.1 Licence E
a) je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21 v soutěžích a závodech pořádaných sekcí
OB ČSOS, resp. v kategoriích W20, W, M20, M v soutěžích a závodech pořádaných IOF
uvedených v Příloze A;
b) zisk licence E je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v Příloze A.
3.2 Licence R
a) je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21;
b) zisk licence R je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v Příloze A.
3.3 Licence A
a) je možno získat v kategoriích D14, D16, D18, D20, H14, H16, H18, H20;
b) zisk licence A je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v Příloze A.
3.4 Licence B
a) je možno získat v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, H16, H18, H20;
b) zisk licence B je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v Příloze A. Pro zisk
licence B z oblastních žebříčků platí ustanovení přílohy B.
3.5 Licence C
a) je základní licencí pro všechny kategorie.

4. Udělování a evidence licencí
4.1 Licence uděluje:
a) E, R, A, B – sekce OB ČSOS;
b) C – klub, který sportovce registruje.
4.2 Licence jsou evidovány v registru sportovců sekce OB ČSOS.
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4.3 Licence E získaná v soutěžích a závodech pořádaných IOF uvedených v Příloze A je sportovci
zaevidována odpovědnou osobou sekce OB ČSOS. Pro závodníky, zařazené v reprezentačním
družstvu České republiky resp. v reprezentačním družstvu juniorů České republiky bez nutnosti
žádat o zaevidování této licence. Pro ostatní závodníky, registrované v sekci OB, je nutno podat
žádost v informačním systému ORIS.
4.4 Licence E, R, A nebo B získaná v soutěžích a závodech pořádaných sekcí OB ČSOS je sportovci
zaevidována odpovědnou osobou pořádajícího orgánu příslušné soutěže, a to bez nutnosti žádat
o zaevidování této licence.
4.5 Licence A nebo B získaná ve etapových závodech je sportovci zaevidována odpovědnou osobou
pořádajícího orgánu příslušné soutěže, a to bez nutnosti žádat o zaevidování této licence.
4.6 Licence R, A nebo B získaná dle článku 2.3 je sportovci zaevidována odpovědnou osobou sekce
OB ČSOS , a to bez nutnosti žádat o zaevidování této licence.
4.7 Licence E, R, A nebo B udělená mimořádně na základě žádosti klubu dle článku 5.1 je sportovci
zaevidována odpovědnou osobou sekce OB ČSOS po udělení licence soutěžní komisí sekce OB
ČSOS.
4.8 Zaevidování licence E, R, A nebo B pro nově registrované sportovce cizí státní příslušnosti se
provádí na základě žádosti klubu, který sportovce registruje, podané prostřednictvím internetové
aplikace na oficiálních www stránkách registru sportovců sekce OB. Žádost o zaevidování
kterékoliv licence může klub podat i pro licence evidované dle článků 4.3 až 4.7, pokud se
domnívá, že došlo k chybě či prodlení.
4.9 Žádost o zaevidování licence dle článku 4.8 obsahuje:
a) registrační číslo sportovce;
b) stupeň požadované soutěžní licence;
c) datum závodu (resp. posledního závodu soutěže) a název závodu nebo soutěže, kde byla
licence získána, popř. jiný důvod zisku licence (mimořádné udělení ap.).

5. Další ustanovení
5.1 O mimořádném udělení licence E, R, A nebo B rozhoduje soutěžní komise sekce OB ČSOS na
základě žádosti klubu, která je předložena v souladu s Prováděcími předpisy k soutěžím sekce OB
ČSOS pro daný rok, spolu s odůvodněním žádosti. Licence se mimořádně udělí sportovcům, kteří
se v minulém období nemohli aktivně zúčastnit závodní činnosti v ČR.
5.2 Pro účely udělování licencí se za etapový závod považuje závod s minimálně 3 etapami,
maximálně s jednou jednodenní přestávkou mezi etapami. Pro získání licence v etapových
závodech je rozhodující konečné pořadí závodníků dané celkovými výsledky v souladu s rozpisem
závodu.
5.3 Procenta uváděná v přílohách tohoto Klasifikačního řádu představují:
a) v dlouhodobých soutěžích (žebříčky B, oblastní žebříčky) – procento z počtu závodníků, kteří
získali v celkovém součtu alespoň 30 % bodů vítěze soutěže; přepočet procent uvedených
v tabulce Přílohy A na počet závodníků, kteří získávají příslušnou licenci, se zaokrouhluje na
nejbližší vyšší celé číslo.
b) u etapových závodů – procento z celkového počtu závodníků, kteří jsou hodnoceni v celkovém
pořadí závodu a dokončili všechny etapy; přepočet procent uvedených v tabulce Přílohy A na
počet závodníků, kteří získávají příslušnou licenci, se zaokrouhluje na nejbližší nižší celé
číslo.
5.4 Umístění cizince (osoba cizí státní příslušnosti, která není zaregistrována v sekci OB ČSOS) se pro
účely klasifikace nepočítá (netýká se závodů pořádaných IOF uvedených v Příloze A).

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Ke dni nabytí účinnosti tohoto Klasifikačního řádu se ruší Klasifikační řád sekce OB ČSOS účinný
od 1. 2. 2018, včetně všech jeho doplňků a změn.
6.2 Tento Klasifikační řád nabývá účinnosti od 15. 2. 2019.
6.3 Změny a doplňky Klasifikačního řádu schvaluje na návrh vedení sekce OB výkonný výbor ČSOS.
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Umístění/zisk licence
Mistrovství světa, Mistrovství Evropy (v závodě jednotlivců)
Celkové hodnocení Světového poháru
Mistrovství světa juniorů (v závodě jednotlivců)
Mistrovství ČR v OB na klasické trati, D21, H21
Mistrovství ČR v OB na krátké trati, D20, H20
Mistrovství ČR ve sprintu
D16, D18, H16, H18
Mistrovství ČR v nočním OB
D21, H21
D20, H20
D16, D18, H16, H18
Ranking k 30. 11.
D
H
Žebříček A
D20, H20
D16, D18, H16, H18
Žebříček B
D14, H14
D16, D18, D20, H16, H18, H20
Etapové závody určené v kalendáři
podkategorie A (D14, D16, D18, D20,
oficiálních závodů sekce OB ČSOS
H14, H16, H18, H20)
podkategorie A (D12, H12) *****
podkategorie B (D12, D14, D16, D18,
D20, H12, H14, H16, H18, H20)

E
1. – 50.
1. – 50.
1. – 20.
1. – 6.
1.
x
1.
x
x
1. – 20.
1. – 20.
1. – 3.
x
x
x

R
x
x
x
7. – 20.
2. – 10.
x
2. – 5.
1. – 3.
x
21. – 40.
21. – 50.
4. – 12.
x
x
x

A
x
x
x
x
11. – 20.
1. – 20.
x
4. – 8. *
1. – 8. *
x
x
13. – 25.***
1. – 25.***
do 30 %
do 15 %

Příloha A
B
x
x
x
x
21. – 35.
21. – 35.
x
9. – 20. **
9. – 20. **
x
x
x
x
nad 30, do 75 %
nad 15, do 75 %

x

x

do 15 %

nad 15, do 70 %

x

x

x

do 45 %

x

x

x

do 20 %

*****
Oblastní žebříček

D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14,
x
x
x
do 40 %
H16, H18, H20
Oblastní mistrovství na krátké trati, na D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14,
x
x
x
1. ****
klasické trati a ve sprintu
H16, H18, H20
Poznámky:
* maximálně však 50 % závodníků, kteří závod dokončili
** maximálně však 85 % závodníků, kteří závod dokončili
*** maximálně však 85 % do žebříčku zařazených závodníků
**** Mistr oblasti v příslušné kategorii (pouze závodník z oblasti, pro kterou je závod vypsán jako oblastní mistrovství)
***** podkategorií A je myšlena nejvyšší vypsaná podkategorie u závodů, které v Prováděcích předpisech k závodům sekce OB ČSOS mají pro danou kategorii
vypsánu výkonnostní skupinu A
****** podkategorií B je myšlena druhá nejvyšší vypsaná podkategorie u závodů, které v Prováděcích předpisech k závodům sekce OB ČSOS mají pro danou
kategorii vypsánu výkonnostní skupinu A, resp. nejvyšší vypsaná podkategorie u závodů, které v Prováděcích předpisech k závodům sekce OB ČSOS mají pro danou
kategorii vypsánu výkonnostní skupinu B
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Příloha B
Zisk licencí B z oblastních žebříčků se řídí těmito zásadami:
1. Oblast sekce OB může vypsat v daném kalendářním roce pro jednu kategorii buď jeden celoroční
oblastní žebříček, nebo dva oblastní žebříčky, rozdělené na jarní a podzimní část.
2. Za dosažený čas v závodě získává závodník body:
100 bodů (200 bodů v žákovských kategoriích) je přiděleno průměrnému času prvních 3 závodníků
dané kategorie. Každý závodník získává o tolik bodů méně, o kolik procent přesáhl uvedený
průměrný čas, výpočet se provádí na 2 desetinná místa.
V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků zařazených/počítaných do
daného oblastního žebříčku:
Ts = (T1+T2+T3)/3
potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu:
Pro kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20
Bi = 100 . (2 - Ti/Ts)
Pro kategorie D12, D14, H12, H14
Bi = 100 . (3 - Ti/Ts)
výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel.
Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku (v žákovských kategoriích trojnásobku) středního času a více,
stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni, získávají 0 bodů. Je-li v kategorii 5 a méně
hodnocených závodníků, je za střední čas Ts považován čas prvního hodnoceného závodníka.
3. Do oblastního žebříčku se počítají pouze závodníci, registrovaní v klubech dané oblasti (ve
výjimečných případech lze přihlásit do oblastního žebříčku na základě žádosti oblastní soutěžní
komisi i závodníky z jiné oblasti).
4. Závodníkovi je možno udělit průměr z jednoho závodu (zařazeného do oblastního žebříčku):
a) ze závodu, který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB registrován,
nebo
b) pokud může mít v souladu s Pravidly OB znatelnou výhodu před ostatními, nebo
c) pokud došlo k technické závadě v průběhu závodu, která ovlivnila výsledek závodu (malý počet
závodníků).
Požadavek na zápočet průměru uvede pořadatel v IS ORIS.
Průměrná hodnota bodů se vypočte:
P(i) = ( L(j,i))/V(i)
V(i) = (C - Z(i)) * H/C kde:
P(i) ...... průměrná hodnota bodů pro i-tého závodníka
L(j,i) .... bodová hodnota závodu pro i-tého závodníka (j-tá nejlepší ze všech závodů)
V(i)...... korigovaný počet započítávaných závodů pro i-tého závodníka (se zaokrouhlením na celé
číslo podle matematických pravidel)
Z(i) ...... počet započítávaných „průměrů“ i-tého závodníka (nejvýše jeden)
C.......... celkový počet závodů zařazených do soutěže
H ........ celkový počet závodů hodnocených do soutěže
5. V žákovských kategoriích se hodnotí závodníci bez ohledu na licenci, v ostatních kategoriích se
nehodnotí závodníci s licencí E, R a A (pro zařazení do žebříčku je rozhodující licence ke dni
prvního závodu zařazeného do příslušného žebříčku).
6. Do celkového hodnocení příslušného oblastního žebříčku se každému závodníkovi počítají nejlepší
bodové hodnoty z 2/3 závodů, zařazených do daného oblastního žebříčku (počet započítávaných
závodů je zaokrouhlen na nejbližší nižší celé číslo).
7. Do celkového hodnocení oblastního žebříčku jsou zařazeni všichni závodníci, kteří bodovali.
8. Licence B je udělena nejlepším 40 % závodníků, kteří v příslušné kategorii oblastního žebříčku
získali alespoň 30 % bodů vítěze dané kategorie.
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