
 

 
 
 

Pokyny závodu  
 

Název závodu, zařazení do soutěží 
 

 
Pořádající orgán:  Ten, kdo vyhlašuje soutěže (např. Ještědská oblast sekce OB ČSOS) 
 
Pořadatelský subjekt:  Pravděpodobně tvůj oddíl nebo jiný pořadatelský subjekt 
 
Datum:    Nezapomeň správný rok, pokud něco přepisuješ z minula   
 
Centrum: Jasně definuj místo, např. i pomocí GPS souřadnic 

Doplňte, zda jsou k dispozici šatny, případně, kde se mohou závodníci 
převlékat  

 
Parkování:   - definovat lokalitu (také je vhodné doplnit GPS souřadnici), 

organizaci a příjezd 
- zda je vybírán nějaký poplatek 
- je vhodné doplnit názorným plánkem, např: 

 

 
 
Vzdálenosti:  Ubytování – parkoviště 

Parkoviště – centrum 

Centrum – prezentace 

Centrum – start 

Centrum – cíl 

Prezentace:   Místo a čas, kdy je možné navštívit prezentaci.  
 



 

 

Kategorie:  - výpis všech vypsaných kategorií vč. jejich zařazení do soutěží 
- předpokládané časy – stačí odkaz na ustanovení v Soutěžním řádu 
 

Protesty:  - Uvést výši vkladu při protestech (většinou 200 nebo 400 Kč) 
- Poštovní nebo e-mailovou adresu, na kterou lze před konáním nebo  
po konání akce posílat případné protesty  

 
Start:    - způsob startu (intervalový, handicapový, hromadný) 
    - čas startu 00 
     - doba průchodu startovním prostorem 
     - časy jednotlivých vln u závodů štafet 
    - doporučujeme: kdy je možné startovat v kategoriích na startovací  

krabičku (např. HDR)  
 
Systém ražení: - jak je řešen způsob označování závodních průkazů  

- doporučujeme uvést, zda jsou jednotky nastaveny do 

bezdotykového režimu vč. použití systému na startu, v cíli a na dalších 

místech (např. nulování) 

- místo, kde se vyčítají závodní čipy 

- uvést přesnost měření (na celé sekundy nebo desetiny sekund) 

Mapa: - měřítko mapy a ekvidistance 

- stáří mapy, použitý mapový klíč, autoři mapy 

- způsob tisku mapy (laserový vs. ofsetový tisk) 

- informace o tom, zda a jak bude mapa vodovzdorně upravena 

- jaké zvláštní mapové symboly jsou použité v mapě 

- zda se mapy v cíli vydávají a pokud ano, tak do jakého času  

Popisy kontrol:   - jakým způsobem jsou vydávané 
 
Terén:    - popis terénu dle libovolné charakteristiky 
    - možná nebezpečí  
    - případně jaké tréninkové mapy lze využít 
 
Zakázané prostory:  - definice všech zakázaných prostorů a jak je v terénu označováno 
 
Povinné úseky: - definice všech povinných úseků (např. start – začátek orientace, 

sběrná kontrola – cíl) a jak jsou označeny (barevnými fáborky, 
koridory, …) 

 
Občerstvení: - informace o občerstvení na trati, v cíli, případně na shromaždišti 
 
První pomoc:   - kde se nachází první pomoc a jak je zabezpečena 
 
WC a mytí:   - kde se nachází a jak funguje 
 
Dětská školka:   - zda bude nabízena či jiná možnost hlídání dětí 
 
Omezení:   - pokud je nějaké omezení, doplňte (např. omezení běžeckého  

oblečení a obutí) 



 

 
 
 

Uzavření cíle:   čas uzavření cíle 
 
Časový limit:   - je většinou definovaný v SŘ dané oblasti 
 
Výsledky:   - místo, kde budou vyvěšovány průběžné výsledky  
 
Vyhlášení výsledků: - kde a kdy bude zorganizováno vyhlášení 

- kdo bude vyhlášen (jaké kategorie a počet oceněných závodníků) 
 
Jury:    - předpokládané složení jury (doporučujeme dané osoby oslovit  

předem) 
 
Kontakt:   informace, kde lze získat více informací, např.e-mail a telefon na  

ředitele závodu či jinou kontaktní osobu, odkaz na web nebo ORIS 
 
Délky tratí: - kromě délky v každé kategorii doplňte i převýšení i počet kontrol 

- u fáborkových tratí doporučujeme uvést, zda délka odpovídá délce 
po přímé linii nebo po fáborkách 

 
 
Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):  
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na 
webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské 
fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k 
vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 
 
Hlavní funkcionáři:  
Ředitel závodu:  Jméno 
Hlavní rozhodčí:  Jméno (možné doplnit licenci) 
Stavitel tratí:  Jméno (možné doplnit licenci) 
 
Další poznámky: 

 Součástí pokynů dle Pravidel OB mají být také startovní listiny, ale mohou být zvlášť.  

 Pokud jsou na trati divácké kontroly nebo divácké úseky, pak to v pokynech také uveďte 

 Pokud závodníci mají nést startovní číslo nebo GPS zařízení, je potřeba definovat místo 
výdeje 

 
Prostor pro poděkování subjektům, kteří umožnili závod nebo partneři 

 


