
Klasifikační řád v LOB  
  

1. Základní ustanovení  

1.1. Klasifikační řád (dále KŘ) stanovuje sportovně technické podmínky pro zařazení sportovců 

do výkonnostních skupin soutěžních licencí (dále jen licencí) vydávaných podle směrnic pro 

účast v soutěžích v LOB v ČR. 

1.2. V LOB se udělují tyto skupiny soutěžních licencí: 

a) licence E 

b) licence A  

c) licence B  

d) licence C – základní licence   

 

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, v níž došlo ke splnění podmínek 

pro její zisk, až do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Licence C platí trvale. 

2.3. Závodníci, kteří v průběhu aktuální sezóny nesplní podmínky pro zachování licence, či 

nezískají licenci vyšší, získají pro příští kalendářní rok licenci o 1 stupeň nižší, než byla 

stávající. Základní licence se nesnižují.  

Závodníci, kteří v Českém poháru, tj. v kategoriích D21E a H21E nezískali licenci E, získávají pro 

následující sezónu licenci o stupeň nižší, tedy A. 

2.4. Soutěže, ve kterých lze získat jednotlivé licence, může pořádat ČSOS a pro licence B jeho 

nižší organizační složky.  

2.5. Licence lze získat pouze ze soutěží, které byly uspořádány podle Pravidel LOB a byly 

zařazeny do kalendáře a schváleny podle čl. 2.4.  

 

3. Podmínky zisku licencí  

3.1. Licence E 

3.1.1. Licenci E je možno získat v kategorii D21, D20, H21 a H20. 

3.1.2. Zisk licence E je podmíněn splněním některé z těchto podmínek:  

3.1.2.1. umístění na M ČR:  

3.1.2.1.1. na klasické trati: na 1.-3.místě v D21, H21, na 1. místě v D20, H20  

3.1.2.1.2. na krátké trati: na 1.-3.místě v D21, H21, na 1. místě v D20 a H20  

3.1.2.2. umístění v Českém poháru do základního počtu tj. v kategorii D21E do 15. místa a 

v kategorii H21E do 20. místa.  

3.1.2.3. umístění v žebříčku A na 1.-5.místě v D21A, na 1.-5.místě v H21A, na 1.místě v 

H20A a D20A  

3.2. Licence A  

3.2.1. Licenci A je možno získat v kategoriích D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20, 

H21. 

3.2.2. Zisk licence A je podmíněn splněním některé z těchto podmínek:  

3.2.2.1. Na M ČR a závodech Žebříčku A dosažení času se ztrátou do 10 % 

průměrného času prvních tří závodníků.  

3.2.2.2. Umístění v Žebříčku A v kategoriích žactva, dorostu a dospělých do 25 % 

klasifikovaných závodníků.  

3.3. Licence B  

3.3.1. Licenci B je možno získat v kategoriích D14, D17, D20, D21, H14, H17, H20, 

H21.  

3.3.2. Zisk licence B je podmíněn splněním některé z těchto podmínek:  

3.3.2.1. Na závodech Žebříčku A, kde je vypsaná podkategorie B: umístění na 1.-3. 

místě v podkategorii B  

3.3.2.2.Na M ČR a závodech Žebříčku A (mimo podkategorie B) dosažení času se 

ztrátou do 25 % průměrného času prvních tří závodníků  



3.3.2.3. Umístění v Žebříčku A v kategoriích žactva, dorostu a dospělých do 75 % 

klasifikovaných závodníků.  

3.3.2.4. Umístění v Žebříčku B do 30 % klasifikovaných závodníků.  

3.4. Licence C  

3.4.1. Licence C je základní licencí pro všechny kategorie žactva, dorostu, dospělých a 

veteránů.  

  

4. Další ustanovení  

4.1. O mimořádném přidělení licence E, A, B může rozhodnout soutěžní komise ČSOS sekce 

LOB na základě žádosti oddílu, která je předložena ČSOS v souladu s prováděcími předpisy 

k soutěžím v LOB pro daný rok spolu s doklady potvrzujícími důvody žádosti. Licence se 

mimořádně udělí především závodníkům, kteří se v minulém období nemohli z vážných 

důvodů aktivně zúčastnit závodní činnosti v ČR.  

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Klasifikační řád v LOB platí od 1. 1. 2019. K tomuto dni se ruší KŘ platný od 1. 1. 2018. 

5.2. Změny a doplňky KŘ, stejně jako prováděcí předpisy ke KŘ vydává soutěžní komise 

sekce LOB.  

 


