
Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2023 
 

Soutěžní komise ČSOS sekce LOB v souladu s platným Soutěžním řádem LOB vydává tyto prováděcí 

předpisy k soutěžím ČSOS v LOB pro rok 2023 

 

I. Mistrovské soutěže 
1. Mistrovství ČR jednotlivců a štafet 

 Mistrovství ČR na klasické trati pro kategorie D17, H17, D20, H20 12.2.2023 STH  

 Mistrovství ČR na klasické trati pro kat. D21, H21 (stíhací závod)  19.2.2023 TJN 

 Mistrovství ČR na krátké trati      25.2.2023 LTP 

 Mistrovství ČR ve sprintu        18.2.2023 TJN  

 Mistrovství ČR štafet        11.2.2023 STH  

Na mistrovství ČR startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 

 

1.1.  Nejlepší 3 závodníci v kategoriích D21 a H21 v závodech jednotlivců získávají finanční odměny 

z prostředků ČSOS (1. místo 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč). 

 

2. Mistrovství ČR družstev dorostu a dospělých  

závody zařazené do hodnocení Mistrovství ČR družstev:  

 11.-12.2.2023  STH   sprint, štafety, klasická trať 

 18.-19.2.2023  TJN   sprint, krátká trať, klasická trať  

 25.-26.2.2023   LTP   krátká trať, klasická trať 

 

3. Oblastní mistrovství  

jsou mistrovstvím jednotlivých oblastí. 

Oblastní mistrovství si vypisují příslušné oblasti (kraje), přičemž mohou využít i celostátních závodů. 

Vítězové Oblastního mistrovství mají právo startovat na Mistrovství ČR na klasické a krátké trati. 

  

II. Dlouhodobé soutěže 
1.Český pohár  

je vypsán pro kategorie H21E a D21E 

závody zařazené do hodnocení Českého poháru 2023:  

 11.-12.2.2023  STH   sprint, klasická trať 

 18.-19.2.2023  TJN   sprint, krátká trať, klasická trať  

 25.-26.2.2023   LTP   krátká trať, klasická trať 

 

2. Žebříček A 

je vypsán v kategoriích: H14, H17, H20, H21, D14, D17, D20, D21  

závody zařazené do hodnocení žebříčku A 2022 

 

 11.-12.2.2023  STH   sprint, klasická trať 

 18.-19.2.2023  TJN   sprint, krátká trať, klasická trať  
 25.-26.2.2023   LTP   krátká trať, klasická trať 

  

3.Žebříček B 
je vypsán ve všech veteránských kategoriích H35, H45, H55, H65, H75, D35, D45, D55, D65 

závody zařazené do hodnocení žebříčku B 2022: 

 

 11.-12.2.2023  STH   sprint, klasická trať 

 18.-19.2.2023  TJN   sprint, krátká trať, klasická trať  

 25.-26.2.2023   LTP   krátká trať, klasická trať 

 

4. Přihlášky - jednotlivci  



Do Českého poháru, žebříčku A nebo B se závodníci nepřihlašují. Každý registrovaný závodník bude 

zařazen do hodnocení příslušné dlouhodobé soutěže. 

 

5. Přihlášky – družstva 

V Mistrovství družstev ČR jsou automaticky hodnoceny všechny oddíly a kluby, které se zúčastní 

libovolného počtu závodů zařazených do této soutěže. Není třeba se do M ČR družstev přihlašovat. 

 

III. Ostatní ustanovení k soutěžím v LOB 
 

1. Žádosti o výjimky 

Žádosti o výjimečné přidělení soutěžní licence se zadávají do systému ORIS do 20.11.2022. Žádost je 

nutné v systému ORIS zdůvodnit. Seznam udělených výjimek bude po schválení na www stránce sekce 

LOB do 30.11.2022 

 

2. Vklady  
Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží ČSOS jsou stanoveny takto:  

     Dospělí žactvo    štafety žactvo 

kat. HD65 a starší  a kat. HD180 

(dvoučlenné HD120) 

klasická trať    270 Kč  190 Kč 

krátká trať    240 Kč  170 Kč 

sprint     180 Kč  150 Kč  

štafety     630 Kč      450 Kč 

dvoučlenné štafety   400 Kč      280 Kč 

 

Výjimkou je závod pořádaný ve spolupráci se zahraničním pořadatelem, kde může být startovné vyšší (po 

odsouhlasení vedením sekce). 

V případě zařazení závodu do WRE bude vklad vyšší o 4€ na závod pro kategorie zařazené do WRE. 

 

3. Povinná forma přihlášek  
Pořadatel je oprávněn požadovat využití přihláškového systému ORIS 

V ostatních případech je stanovena povinná forma přihlášek je uvedena v příloze č.2.  

 

4. Vklad při protestech  
Na závodech soutěží ČSOS v roce 2023 činí 400,- Kč.  

 

5. Registrace 

Registrace se řídí Prováděcími pokyny pro registraci k LOB pro rok 2023 

Řádná registrace se provádí do 30.11.2022 v systému ORIS. Později je možná dodatečná registrace. 

 

6. Přestupy a hostování 

Přestupy se provádějí přes systém ORIS (viz Prováděcí předpisy k registracím sekce LOB pro závodní sezónu 

2023). Přestupní období je pro LOB v roce 2022 až do 30.11.2022.  
Hostování pro závody štafet se provádí také přes systém ORIS nejdéle do 5.2.2023 (viz Směrnice pro 

evidenci a registraci v ČSOS) 

 

7. Povinnost oddílů pořádající závod v LOB 

Pořádající oddíly všech mistrovských a žebříčkových závodů jsou povinni uložit výsledky v systému 

ORIS. 

 

9. Příspěvek pro pořadatele registrované v ČSOS 

Základní sazby příspěvku (Kč) za kvalitu závodu (Směrnice pro hospodaření ČSOS): 

Za uspořádání víkendových závodů (min. 2)  40 000 Kč 



 

 

Příloha č.1 k Prováděcím  předpisům pro závody LOB v sezóně 2023 

Seznam osob, z kterých pořadatel přednostně sestavuje Jury: 
 

Bartoš Luděk  MLA 

Horyna Roman  SZP 

Junek Petr  JIL 

Klech Richard  VRB 

Koč Zdeněk  SSP 

Košárek Pavel  JAM 

Kolínová Kristýna DKP 

Kunc Radovan  EJN 

Mareček Petr  OSN 

Pecka Jan  EKP 

Richtr Aleš  VPM 

Škoda Přemek  VLI 

Venhoda Milan  SJI 

Vodrážka Ondřej VPM 

Zakouřil Václav VSP  
 

Příloha č.2 k Prováděcím  předpisům pro závody LOB v sezóně 2023 

Povinné formáty výsledků 

 

1. Povinné údaje výsledků (podle Pravidel LOB):  

a) V úvodu oficiální výsledkové listiny musí být uvedeny zásadní údaje o závodě a jeho průběhu 

(název závodu a jeho zařazení do soutěží, datum závodu, kód závodu, pořadatel, místo, mapa, 

funkcionáři – ředitel závodu, hlavní rozhodčí, stavitel tratí, zhodnocení závodu, adresa pro 
případné protesty). Za zásadní údaje jsou vždy považovány podané protesty a způsob jejich řešení.  

b)  Ve výsledcích závodu jednotlivců se uvádí u každého závodníka jeho pořadí v rámci kategorie 

(podkategorie), jeho příjmení a jméno, registrační číslo v sekci LOB (u cizinců ročník narození), licence a 

výsledný čas. 

c) Ve výsledcích závodů štafet se kromě jména klubu a celkového času štafety uvádějí jména závodníků, 

jejich registrační čísla v sekci LOB, časy jejich předávky a časy dosažené na jednotlivých úsecích 

trati. 


