
- 1 - 

KLASIFIKA ČNÍ ŘÁD 
sekce orientačního běhu ČSOS 

 

1. Základní ustanovení 
1.1 Klasifikační řád sekce orientačního běhu ČSOS (dále jen "Klasifikační řád") stanovuje sportovně 

technické podmínky pro zisk soutěžních licencí v orientačním běhu a jejich udělování ve smyslu 
ustanovení Směrnic pro účast v závodech ČSOS (odst. 2.4.) a stanovuje postup evidování soutěžních 
licencí. 

1.2 V orientačním běhu se udělují tyto skupiny soutěžních licencí (dále jen licencí): 
a) licence E (pro juniory a dospělé, výjimečně pro dorost) 
b) licence R (pro juniory a dospělé, výjimečně pro dorost) 
c) licence A (pro žactvo, dorost a juniory) 
d) licence B (pro žactvo, dorost a juniory) 
e) licence 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 (závodu), v níž došlo ke splnění podmínek 

pro její zisk, až do 31. 12. následujícího kalendářního roku. Licence C platí trvale. 
2.3 Sportovci, kteří v průběhu platnosti licence nesplní podmínky pro udělení stejné licence či nezískají 

licenci vyšší, získají pro příští kalendářní rok licenci o 1 stupeň nižší, než byla stávající. Základní 
licence se nesnižuje. 

2.4 Mezinárodní závody a soutěže, ve kterých lze získat licenci E v orientačním běhu, pořádá IOF 
(International Orienteering Federation) podle mezinárodních pravidel orientačního běhu a jsou 
vyjmenovány v tabulce v příloze. 

2.5 Domácí soutěže, ve kterých lze získat jednotlivé licence v orientačním běhu, pořádá sekce OB a pro 
licenci B také oblasti sekce OB. 

2.6 Licence z domácích soutěží lze získat pouze ze soutěží v orientačním běhu, které byly současně: 
a) zařazeny do kalendáře oficiálních závodů a schváleny příslušnou pořadatelskou organizační složkou 
ČSOS (viz. článek 2.5); 

b) uspořádány podle Pravidel orientačního běhu 

3. Podmínky zisku licencí 
3.1 Licence E 

3.1.1. Licenci E je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21 v domácích soutěžích, resp. 
v kategoriích W, M, W20, M20 na mezinárodních závodech a soutěžích IOF vyjmenovaných 
v tabulce v příloze. 

3.1.2. Zisk licence E je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze. 
3.2 Licence R 

3.2.1. Licenci R je možno získat v kategoriích D20, D21, H20 a H21. 
3.2.2. Zisk licence R je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze. 

3.3 Licence A 
3.3.1. Licenci A je možno získat v kategoriích D14, D16, D18, D20, H14, H16, H18, H20. 
3.3.2. Zisk licence A je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze. 

3.4 Licence B 
3.4.1. Licenci B je možno získat v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, H16, H18, H20. 
3.4.2. Zisk licence B je podmíněn splněním některé z podmínek uvedených v tabulce v příloze. 

3.5 Licence C 
3.5.1. Licence C je základní licencí pro všechny kategorie. 
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4. Udělování a evidence licencí 
4.1 Licence uděluje: • E, R, A, B  - sekce OB ČSOS 
  • C  - klub, který sportovce registruje 
4.2 Licence jsou evidovány v registru sportovců sekce OB. 
4.3 Licence E získaná z mezinárodního závodu či soutěže dle článku 2.4 je sportovci zaevidována 

odpovědnou osobou sekce OB, a to bez nutnosti žádat o zaevidování této licence. 
4.4 Licence E, R, A nebo B získaná z mistrovské či dlouhodobé soutěže dle článku 2.5 je sportovci 

zaevidována odpovědnou osobou pořádajícího orgánu příslušné soutěže, a to bez nutnosti žádat 
o zaevidování této licence. 

4.5 Licence R, A nebo B získaná dle článku 2.3 (snížení o 1 stupeň proti předchozímu roku při nesplnění 
podmínky pro udělení stejné licence či nezískání licence vyšší) je sportovci zaevidována automaticky, a 
to bez nutnosti žádat o zaevidování této licence. 

4.6 Licence E, R, A nebo B udělená mimořádně na základě žádosti klubu dle článku 5.1 je sportovci 
zaevidována odpovědnou osobou sekce OB po udělení mimořádné licence soutěžní komisí sekce OB. 

4.7 Zaevidování licence E, R, A nebo B získané z vícedenních závodů, popř. 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 4.6., 
pokud se domnívá, že došlo k chybě či prodlení. 

4.8 Žádost o zaevidování licence dle článku 4.7 obsahuje: 
• registrační číslo sportovce 
• skupina požadované soutěžní licence 
• 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 může rozhodnout soutěžní komise sekce OB na základě 

žádosti klubu, která je předložena v souladu s Prováděcími předpisy k soutěžím sekce OB pro daný rok 
spolu s doklady potvrzujícími důvody žádosti. Licence se mimořádně udělí především sportovcům, kteří 
se v minulém období nemohli aktivně zúčastnit závodní činnosti v ČR. 

5.2 Pro účely udělování licencí se za vícedenní závod považuje závod s minimálně 3 etapami, kdy 
jednotlivé etapy na sebe navazují v po sobě následujících dnech nebo častěji, maximálně s jednou 
jednodenní přestávkou mezi etapami. Pro získání licence ve vícedenních závodech je rozhodující 
konečné pořadí závodníků dané celkovými výsledky v souladu s rozpisem sportovní akce. 

5.3 Procenta uváděná v tabulce přílohy tohoto Klasifikačního řádu představují: 
a) v dlouhodobých soutěžích (žebříčky B, oblastní žebříčky) – procento ze závodníků, kteří získali 

v celkovém součtu alespoň 30 % bodů vítěze soutěže; 
b) u vícedenních závodů procento z celkového počtu závodníků, kteří jsou hodnoceni v celkovém pořadí 

závodu a dokončili všechny etapy 
Přepočet procent uvedených v tabulce přílohy 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) se pro účely 
klasifikace nepočítá (netýká se závodů dle článku 2.4). 

6. Závěrečná ustanovení 
6.1 Ke dni nabytí účinnosti tohoto Klasifikačního řádu sekce OB se ruší Klasifikační řád sekce OB  účinný 

od 1. 2. 2010, včetně všech jeho doplňků a změn. 
6.2 Tento Klasifikační řád sekce OB nabývá účinnosti od 1. 2. 2013. 
6.3 Změny a doplňky Klasifikačního řádu sekce OB schvaluje na návrh předsednictva sekce OB 

předsednictvo ČSOS. 
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Umístění/zisk licence E R A B 

Mistrovství světa, Mistrovství Evropy (v závodě jednotlivců) 1. – 50. x x x 
celkové hodnocení Světového poháru 1. – 50. x x x 
Mistrovství světa juniorů (v závodě jednotlivců) 1. – 20. x x x 

D21, H21 1. –   6. 7. – 20. x x 
D20, H20 1. 2. – 10. 11. – 20. 21. – 35. 

Mistrovství ČR v OB na klasické trati, 
Mistrovství ČR v OB na krátké trati, 
Mistrovství ČR ve sprintu D16, D18, H16, H18 x x   1. – 20. 21. – 35. 

D21, H21 1. 2. –   5. x x 
D20, H20 x 1. –   3. 4. – 8. * 9. – 20. ** 

Mistrovství ČR v nočním OB 

D16, D18, H16, H18 x x 1. – 8. * 9. – 20. ** 
D 1. – 20. 21. – 40. x x Ranking k 30. 11. 
H 1. – 20. 21. – 50. x x 
D20, H20 1. –   3.   4. – 12. 13. – 25.*** x Žebříček A 
D16, D18, H16, H18 x x   1. – 25.*** x 
D14, H14 x x do 40 % nad 40, do 80 % Žebříček B 
D16, D18, D20, H16, H18, H20 x x do 25 % nad 25, do 80 % 
podkategorie A (D14, D16, D18, D20, 
H14, H16, H18, H20) 

x x do 15 % nad 15, do 70 % 

podkategorie A (D12, H12) x x x do 45 % 

Vícedenní závody určené v kalendáři 
oficiálních závodů sekce OB ČSOS 

podkategorie B (D12, D14, D16, D18, 
D20, H12, H14, H16, H18, H20) 

x x x do 20 % 

Oblastní žebříček D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, 
H16, H18, H20 

x x x do 40 % 

Oblastní mistrovství na krátké trati, na 
klasické trati a ve sprintu 

D12, D14, D16, D18, D20, H12, H14, 
H16, H18, H20 

x x x 1. **** 

Poznámka: *   maximálně však 50 % závodníků, kteří závod dokončili 
 **  maximálně však 85 % závodníků, kteří závod dokončili 
 ***   maximálně však 85 % do žebříčku zařazených závodníků 
 **** mistr oblasti v přílišné kategorii (pouze závodník z oblasti, pro kterou je závod vypsán jako oblastní mistrovství) 


