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nové znění bodů 
 
9.3 V rámci OŽ se kromě kategorií dle čl. 9.1. vypisují závody pro kategorie Ranking 

D21 a Ranking H21. Současně se vypisuje kategorie D20 a H20. Tratě pro 
kategorie D 20 a H20 mohou být shodné s kategoriemi D21 a H21.   

9.4  Hodnocení OŽ jednotlivců : 
a) Do žebříčku se hodnotí výsledky ze závodů zařazených do OŽ pro příslušný 
rok v souladu s prováděcími předpisy. 
b) Způsob výpočtu žebříčku (bodové hodnoty, počet započítávaných závodů, 
zařazení závodníků do žebříčku) se řídí dle platného klasifikačního řádu Sekce 
OB ČSOS včetně doplnění pro rok 2020 s upřesněním v prováděcích pokynech 
pro rok 2020. 

9.7  Předpokládané časy v jednotlivých závodech a kategoriích. Čas má dosáhnout 
první závodník výkonnostně příslušný u kategorií D14, D16, D18, H14, H16 a 
H18 do závodů skupiny B, u ostatních kategorií závodník výkonnostně příslušný 
do závodů skupiny C. Předpokládané časy v kategorií D20 a H20 jsou shodné 
s kategoriemi D21 a H21. Předpokládané časy uvedené v tabulce bodu 9.7 
v Soutěžním řádu Západočeské oblasti v orientačním běhu (platnost od 
1.3.2017) s následnými změnami zůstávají v platnosti. 

9.10 Při závodech OŽ v roce 2020 musí být hlavní rozhodčí nebo stavitel tratí  
držitelem licence R2. Pokud tato podmínka není splněna, deleguje na návrh 
pořadatelského subjektu STK oblasti rozhodčího s licencí minimálně R2, který 
jako delegát závodu bude garantovat kvalitu tratí pro kategorie D14, D16, D18, 
D20, H14, H16, H18 a H20. Jednotlivá osoba může být delegována maximálně 
pro 2 závody Západočeského žebříčku – podzim 2020.  

9.11    Konečné výsledky Západočeského žebříčku – podzim 2020 slouží k přidělování 
licencí A a B dle platného klasifikačního řádu Sekce OB ČSOS včetně doplnění 
pro rok 2020. 

 
nový bod 
 
11.4. Toto Doplnění soutěžního řádu nabývá platnost 1.8.2020.  
 
 


