
SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
Západočeské oblasti v orientačním běhu 

 
Soutěžní řád je spolu s Pravidly orientačního běhu sekce orientačního běhu Českého svazu 
orientačních sportů (dále jen Pravidla OB), Směrnicí Ověřené systémy označování závodních 
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1. Základní ustanovení 
1.1. Soutěžní řád ZCO v orientačním běhu (dále jen SŘ) stanovuje podmínky  mistrovských 

a dlouhodobých soutěží  v pěším orientačním běhu, které  vypisuje  ZCO  orientačního 
běhu. 

1.2. Soutěže se rozdělují na 
 a) mistrovské 
 - Mistrovství ZCO na klasické trati 
 - Mistrovství ZCO na krátké trati 
 - Mistrovství ZCO ve sprintu 
 - Mistrovství ZCO v nočním orientačním běhu 
 - Mistrovství ZCO na dlouhé trati 
 - Mistrovství ZCO štafet 
 - Mistrovství ZCO sprintových štafet 
 - Mistrovství ZCO smíšených družstev 
 b) dlouhodobé 
 - oblastní žebříčky jednotlivců 
 - Západočeský pohár družstev žactva 
 - Západočeský pohár družstev veteránů      
      



1.3. Pořadatelem soutěží je ZCO orientačního běhu. Technickým uspořádáním 
jednotlivých  závodů je obvykle pověřen některý oddíl nebo klub, který je povinen 
respektovat  předem dané podmínky pro uspořádání závodu.  

1.4. Rozpis a pokyny závodů zařazených do soutěží pořádaných ZCO, zejména jeho obsah, 
 musí být v souladu s příslušnými články Pravidel OB. 
1.5. V závodech soutěží pořádaných ZCO bude použit razící systém SportIdent. Jiný způsob 
 ražení povolený Směrnicí je možné použít pouze s předchozím souhlasem
 předsednictva oblasti. Současně musí být tato informace uvedena v rozpisu závodu a 
 pokynech a pořádající subjekt musí zajistit pro závodníky bezplatné zapůjčení 
 závodních průkazů. 
1.6. Při závodu jednotlivců Mistrovství ZCO s intervalovým startem mohou být všichni 
 závodníci z  jiné  oblasti, než  je  ZCO, nalosováni do startovní listiny před prvního 
 startujícího závodníka ZCO.  
1.7. Soutěže ZCO v orientačním běhu řídí předsednictvo oblasti. Předsednictvo oblasti 
 může k řízení soutěží ustanovit a pověřit minimálně tříčlennou Soutěžní komisi.    
 
2.  Mistrovství ZCO na klasické trati 
2.1. Mistrovství ZCO na klasické trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců ZCO. 

Vypisuje se v kategoriích H10,H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, 
H75, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65. Vítězové kategorií 
získávají titul Mistr ZCO v orientačním běhu na klasické trati v dané kategorii na 
příslušný rok. 

2.2. Na Mistrovství ZCO na klasické trati startují závodníci bez omezení licence. 
 Neregistrovaní závodníci nejsou do výsledků Mistrovství hodnoceni. 
2.3. Závodníci se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
2.4. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedené v odstavci 9.7. 
 tohoto Soutěžního řádu.  
 
3.  Mistrovství ZCO na krátké trati 
3.1. Mistrovství ZCO na krátké trati je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců ZCO. 

Vypisuje se v kategoriích H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, 
H75, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65. Vítězové kategorií 
získávají titul Mistr ZCO v orientačním běhu na krátké trati v dané kategorii na 
příslušný rok. 

3.2. Na MistrovstvíZCO  na krátké trati startují závodníci bez omezení licence.
 Neregistrovaní závodníci nejsou do výsledků Mistrovství hodnoceni. 
3.3. Mistrovství ZCO v orientačním běhu na krátké trati je pořádáno jako jednokolový 
 závod. 
3.4. Závodníci se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
3.5. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedené v odstavci 9.7. 
 tohoto Soutěžního řádu.  
 
4.  Mistrovství ZCO ve sprintu 
4.1. Mistrovství ZCO ve sprintu je nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců ZCO. Vypisuje 
se   v kategoriích H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75, D10, D12, 
 D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65. Vítězové kategorií získávají titul Mistr 
 ZCO ve sprintu v dané kategorii na příslušný rok. 



4.2. Na  Mistrovství  ZCO ve sprintu startují  závodníci  bez  omezení licence. 
 Neregistrovaní závodníci nejsou do výsledků Mistrovství hodnoceni. 
4.3. Závodníci se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
4.4. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou uvedené v odstavci 9.7. 
 tohoto Soutěžního řádu.  
 
5.  Mistrovství ZCO v nočním orientačním běhu 
5.1. Mistrovství ZCO v nočním orientačním  běhu nejvyšší mistrovskou soutěží jednotlivců 

ZCO. Vypisuje se v kategoriích H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75, D16, 
D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65. Vítězové kategorií získávají titul Mistr ZCO v 
nočním orientačním běhu v dané kategorii na příslušný rok. 

5.2. Na  Mistrovství  ZCO v nočním orientačním běhu startují závodníci  bez  omezení 
 licence. Neregistrovaní závodníci nejsou do výsledků Mistrovství hodnoceni. 
5.3. Závodníci se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
5.4. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích : 
  
  D16  30 minut  H16  40 minut 
  D18  40 minut  H18  50 minut 
  D20+21  45 minut  H20+21 60 minut 
 
5.5. Při Mistrovství ZCO v nočním orientačním běhu může současně probíhat veřejný 

závod  v nočním orientačním běhu. 
 
6.  Mistrovství ZCO v orientačním běhu na dlouhé trati 
6.1. Mistrovství ZCO v orientačním běhu na dlouhé trati je nejvyšší mistrovskou soutěží 
 jednotlivců ZCO. Vypisuje se v kategoriích H18, H20, H21, D18, D20, D21. Vítězové 
 kategorií získávají titul Mistr ZCO v orientačním běhu na dlouhé trati v dané kategorii 
 na příslušný rok. 
6.2. Na Mistrovství ZCO v  orientačním běhu na dlouhé trati startují závodníci  bez  

omezení licence. Neregistrovaní závodníci nejsou do výsledků Mistrovství hodnoceni. 
6.3. Závodníci se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
6.4. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích : 
  
  D18  80 minut  H18  95 minut 
  D20+21  100 minut  H20+21 135 minut 
 
 6.5. Při Mistrovství ZCO v orientačním běhu na dlouhé trati může současně probíhat 
 veřejný závod  v orientačním běhu. 
 
7.  Mistrovství ZCO štafet  
7.1. Mistrovství ZCO štafet nejvyšší mistrovskou soutěží tříčlenných klubových a 

oddílových štafet ZCO. Vypisuje se v kategoriích H12, H14, H18, H21, H105,H135, 
D12, D14, D18, D21, D105, D135. V Prováděcích pokynech mohou být pro příslušný 
rok v kategoriích žactva a veteránů stanoveny kategorie odlišně.  

7.2. Na Mistrovství ZCO štafet mohu startovat závodníci bez omezení licence. Pro 
hostování na  Mistrovství  ZCO štafet platí Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 
pro příslušný  rok. Do výsledků Mistrovství ZCO štafet jsou hodnocené štafety 



složené pouze z registrovaných závodníků stejného oddílu, s výjimkou schváleného 
hostování.  

7.3. Štafety se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
7.4. Předpokládané (směrné časy) pro vítězné štafety v jednotlivých kategoriích : 
  
  D12  60  minut  H12  60 minut   
  D14  80 minut  H14  90 minut 
  D18  90 minut  H18  105 minut 
  D21  105 minut  H21  120 minut 
  D105  90 minut  H105  105 minut 
  D135  90 minut  H135  105 minut 
 7.5. Při Mistrovství ZCO štafet může současně probíhat veřejný závod v orientačním běhu
 jednotlivců i štafet. 
7.6. Délky úseků mohou být rozdílné, při diferenciaci úseků o více než 300 metrů uvede 
 tuto skutečnost pořadatel v rozpise závodu. 
7.7. V kategoriích D21 a H21 mohou být odchylky od směrných časů 15 minut, u ostatních 
 kategorií 10 minut.  
 
8.  Mistrovství ZCO smíšených družstev  
8.1. Mistrovství ZCO smíšených družstev je nejvyšší mistrovskou soutěží smíšených   
 družstev oddílů a klubů registrovanýchvZCO. Jednotlivé kategorie a složení družstev 
 určuje  pořadatelský subjekt se souhlasem orgánu řídícího soutěže ZCO. Vítězové 
 kategorií získávají titul Mistr ZCO smíšených družstev v dané kategorii na 
 příslušný rok. 
8.2. Na Mistrovství ZCO smíšených družstev mohu startovat závodníci bez omezení 

licence. Do výsledků  Mistrovství ZCO smíšených družstev hodnocená družstva 
složená pouze z registrovaných závodníků stejného oddílu, s výjimkou hostování. 

8.3. Družstva se přihlásí podle rozpisu závodu prostřednictvím svých oddílů a klubů. 
8.4. Při Mistrovství ZCO smíšených družstev může současně probíhat veřejný závod 
 v orientačním běhu jednotlivců, štafet i družstev. 
8.5. Délky úseků mohou být rozdílné a pořadatel je uvede v rozpisu závodu, včetně 
 diferenciace úseků.  
 
9.  Oblastní žebříčky ZCO jednotlivců  
9.1. Oblastní žebříčky ZCO jednotlivců jsou vícekolovou soutěží jednotlivců v kategoriích 
 H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, H75, D10, D12, D14, D16, D18,
 D21, D35, D45, D55, D65. Závodem oblastního žebříčku ZCO mohou být i Mistrovství  
 ZCO jednotlivců. Žebříčky mohou být vypsány pro jednotlivý rok zvlášť pro jarní a 
 podzimní část, případně mohou být rozděleny na žebříčky pro lesní disciplíny a 
 sprintové žebříčky. Rovněž může být žebříček vypsán zvlášť pro kategorie žactva, 
 dorostu, dospělých a veteránů. Maximální počet vypisovaných žebříčků pro jednotlivý 
 rok určují příslušné předpisy sekce OB ČSOS. Název (názvy) žebříčků pro konkrétní rok 
 jsou voleny individuálně. 
9.2. Při závodech oblastního žebříčku ZCO se samostatná kategorie D20 a H20 vypisuje 

v případě, když je závod zařazen do kalendáře vícedenních závodů zařazených do 
kalendáře OB a v případě, kdy je závod oblastního žebříčku ZCO současně 
Mistrovstvím ZCO na klasické trati, krátké trati a ve sprintu (postupové závody na 



MČR). Tratě kategorií D20 a H20 mohou být v těchto případech shodné s tratěmi 
kategorií D21 a H21. V ostatních případech závodníci kategorií D20 a H20 startují 
v kategoriích D21 a H21. Pokud jsou u kategorií D20 s D21 a H20 s H21 tratě odlišné, 
není pro daný závod  výsledek kategorie D20 a H20 započítán do oblastního žebříčku 
ZCO. 

9.3. Do oblastního žebříčku bude zařazen registrovaný závodník oddílu, který je 
registrován v příslušném roce v ZCO. Závodníci z jiných oddílů mohou být do 
oblastního žebříčku ZCO zařazeni na základě souhlasu orgánu řídícího soutěže ZCO. 

9.4. Do oblastního žebříčku bude zařazen závodník splňující podmínky dle č. 9.3. po 
 absolvování svého prvního závodu oblastního žebříčku. Závody, které závodník 
 absolvoval v době, kdy nebyl registrovaný, případně jako neregistrovaný za jiný oddíl, 
 se do žebříčku nezapočítávají. Řídící orgán soutěží může v Prováděcích pokynech 
 pro příslušný rok stanovit, že účast v oblastního žebříčku je podmíněna přihlášením se 
 do soutěže prostřednictvím systému ORIS.  
9.5. V rámci závodů oblastního žebříčku se vypisují závody Rankingu pro kategorie D21, 

H21 a Rankingu veteránů.  
9.6. Hodnocení oblastních žebříčků ZCO : 
 a) do žebříčku jsou hodnoceny výsledky za závodů zařazených do oblastního žebříčku 
 Prováděcími předpisy pro příslušný rok  

b) způsob výpočtu žebříčku, počet započítávaných závodů, zařazení závodníků do 
oblastních žebříčků, zisk licencí a zápočet průměrů se řídí platným Klasifikačním 
řádem  sekce OB ČSOS včetně příloh 

9.7. Startovní pořadí se určuje losováním. Minimální startovní interval při závodu ve 
sprintu je 1 minuta, při závodu na krátké trati 2 minuty, při závodech na klasické trati, 
dlouhé trati a závodu v nočním orientačním běhu 3 minuty. Minimální startovní 
interval 3 minuty lze zkrátit, pokud počet startujících v kategorii je více než 40.  

9.8. Předpokládané časy (směrné časy v minutách) v jednotlivých závodech soutěží ZCO a 
 kategoriích, kterých má dosáhnout první závodník ZCO splňující kritéria zařazení do 
 žebříčku ZCO : 
 
 Kategorie sprint krátká trať klasická trať   
        D10 15 20  20     
        D12 15 25  25  
        D14 15 25  30 
        D16 15 25  40 
        D18 15 25  50 
        D21 15 35  65  
        D35 15 30  55 
        D45 15 30             45 
        D55 15 30             45 
        D65 15 30  45 
        H10 15 20  20 
        H12 15 25  30 
        H14 15 25  40 
        H16 15 25  50 
        H18 15 25  60 
        H21 15        35  75  



        H35 15 30  60 
        H45 15 30  50 
        H55 15 30        45 
        H65 15 30       45 
        H70 15 30  45 
  
9.9. Odchylky od uvedených směrných časů mohou být v mezích povolených Pravidly OB.   
9.10. Licence „B“ získané v oblastním žebříčku uděluje zpracovatel žebříčku pověřený 
 předsednictvem ZCO.  
 
10. Západočeský pohár družstev žactva 
10.1. Západočeský pohár družstev žactva (dále jen ZPDŽ) je celoroční soutěž oddílových a 
 klubových družstev žactva. Vítězné družstvo získává titul Vítěz Západočeského poháru 
 družstev žactva. 
10.2. Každý oddíl nebo klub ZPDŽ je hodnocen pouze jednou – družstvo je složeno ze všech 
 registrovaných žáků oddílu nebo klubu v kategoriích H10, H12, H14, D10, D12, D14. 
10.3. Hodnocení ZPDŽ : 
 a) Do ZPDŽ se hodnotí všechny závody oblastních žebříčků ZCO vypsaných pro daný 
 rok v Prováděcích pokynech ZCO.Do ZPDŽ jsou hodnoceny pouze oddíly a kluby 
 registrované v ZCO. 

b) Pro výsledek družstva se započítávají 2 nejlepší výsledky závodníků družstva 
dosažené v každé kategorii v každém závodu zařazeném do ZPDŽ. Závodník získává 
pro družstvo body podle umístění v kategorii (redukovaném na oddíly a kluby ZCO) 
podle  následujících  pravidel : 

 - hodnoceno bude umístění do 15. místa v neredukovaném pořadí  1. místo-15 bodů, 
 2. místo-14 bodů ……  15.místo-1 bod 
 - do celkového výsledku se započítávají nejlepší výsledky dosažené družstvem ve 2/3 
   závodů zařazených do ZPD 

- při dosažení shodného celkového výsledku rozhoduje lepší výsledek  dosažený   
  družstvem v  jakémkoliv  závodu zařazeným do ZPDŽ, při shodě tohoto kritéria     
  rozhodují nejlepší výsledky dosažené v dalších závodech  

 -  průměr bodů se neuděluje 
 -  do celkového hodnocení ZPDŽ se zařazují všechna družstva, která získala alespoň 1 
    bod v hodnocení soutěže 
 
11. Západočeský pohár družstev veteránů 
11.1. Západočeský pohár družstev veteránů (dále jen ZPDV) je celoroční soutěž oddílových 

a klubových družstev veteránů. Vítězné družstvo získává titul Vítěz Západočeského 
poháru družstev veteránů. 

11.2. Každý oddíl nebo klub je v ZPDV hodnocen pouze jednou – družstvo je složeno ze 
všech  registrovaných veteránů oddílu nebo klubu v kategoriích H35, H45, H55, H65, 
H75, D35, D45, D55, D65. 

10.3. Hodnocení ZPDV : 
 a) Do ZPDV se hodnotí všechny závody oblastních žebříčků ZCO vypsaných pro daný 
 rok v Prováděcích pokynech ZCO. Do ZPDV jsou hodnoceny pouze oddíly a kluby 
 registrované v ZCO. 



b) Pro výsledek družstva se započítávají 2 nejlepší výsledky závodníků družstva 
dosažené v každé kategorii v každém závodu zařazeném do ZPDV. Závodník získává 
pro  družstvo body podle umístění v kategorii (redukovaném na oddíly a kluby 
ZCO) podle následujících pravidel : 

 - hodnoceno bude umístěno do 10. místa v neredukovaném pořadí 1. místo-10 bodů, 
   2. místo-9 bodů ……  10.místo-1 bod 
 - do celkového výsledku se započítávají nejlepší výsledky dosažené družstvem ve 2/3 
   závodů zařazených do ZPDV 

- při dosažení shodného celkového výsledku rozhoduje lepší výsledek  dosažený  
družstvem v  jakémkoliv  závodu zařazeným do ZPDV, při shodě tohoto kritéria      
rozhodují nejlepší výsledky dosažené v dalších závodech  

 -  průměr bodů se neuděluje 
 -  do celkového hodnocení ZPDV se zařazují všechna družstva, která získala alespoň 1 
     bod v hodnocení soutěže 
 
12. Závěrečnáustanovení 
12.1. Při všech závodech soutěží ZCO mohou probíhat veřejné závody.  
12.2. Závody soutěží ZCO mohou být součástí závodů pořádaných jiným subjektem sekce 

OB ČSOS. 
12.3. Mistrovské a dlouhodobé soutěže nemusí být pro konkrétní rok vypsány v plném 
 rozsahu. 
12.4. Ustanovení členů Jury, podání a řešení protestu se řídí Pravidly OB. Výše vkladu při
 protestu je 200,-Kč.  
12.5. Mapovým klíčem pro OB se rozumí mapové klíče podle platných specifikací pro 
 jednotlivé disciplíny vydaných mapovou radou ČSOS.  
12.6. Výklad Soutěžního řádu, jeho změny a doplňky provádí předsednictvo ZCO. 
 Předsednictvo ZCO současně před zahájením soutěží pro jednotlivé roky vydává 
 Prováděcí pokyny.   
12.7. Soutěžní řád ZCO je platný od 1.4.2021 a ruší platnost všech dosud vydaných 
 Soutěžních řádů ZCO a jejich doplňků. 
 
 
 
 


