Soutěžní řád MSKSOS – Příloha č. 1
Pravidla liniového orientačního běhu
Pro závody MS krajského žebříčku pro kategorie H10N, D10N, HDR
Úvod:
Kategorie H10N a D10N jsou určeny pro začátečníky (děti cca 6-10 let).
Kategorie HDR je určena pro děti s doprovodem další osoby.
Tratě pro všechny výše uvedené kategorie probíhá na tzv. „liniové“ trati.
I.

Obecná pravidla

1. Mapový start se značí v mapě červeným trojúhelníkem.
2. Trať je v mapě značena červenou linií, těsně vedle liniových značek, přerušovanou
červenými kolečky, které značí kontrolní bod v terénu. Ukončena je pak červeným
dvojkolečkem, který značí cíl.
3. Kontrolní body v mapě jsou označeny čísly od l. až do X. Čísla jsou orientována na
sever.
4. Závodník obdrží popisy jednotlivých kontrol. Pro kategorie HDR budou použity
popisy bez kódů, pro kategorie H10N a D10N budou použity popisy s kódy.
5. Startovní interval je minimálně 2 minuty pro kategorie (D10N, H10N), pro
kategorii HDR je start libovolný v čase (doporučujeme 0-90), min. v minutových
intervalech.
6. Délky tratí musí odpovídat směrných časů H10, resp. D10, dle SŘ MSKS OS
(každá trať by měla mít 5-6 kontrol).
7. V těchto závodech je možné používat razicí systém SportIdent nebo mechanické
ražení kleštičkami.
II.

Stavba tratí v terénu

1. Liniovou trať označujeme v terénu oranžovými fáborky. Fáborky vlají a měly by
být dlouhé asi 40 až 60 cm. Jsou viditelné z pohledu dopředu i dozadu. Vedou od
startu až do cíle. Fáborky či jiné označení musí být umístěny v takové výšce, aby
byly viditelné pro malé dítě.
Ve výjimečných případech může sportovní komise MSKS OS schválit použití
fáborků jiné barvy, popř. jiného značení tratě. Takto schválená odchylka pak musí
být popsána v pokynech daného závodu (viz také bod 5 tohoto článku).
2. Na jedné liniové trati jsou umístěny kontroly všech liniových kategorií.
3. Kontroly mohou být označeny kódem, avšak ten není uveden v popisech (platí pro
kategorii HDR, viz bod 4 článku 1).
4. Liniová trať musí být postavena tak, aby umožňovala vyspělejším závodníkům
zkracovat trať (tzv. „stříhat na trati pytlíky“). Zkracování musí být vedeno po
jasné linii cest, průseků, potoků a výrazných rozhraní porostů tak, aby závodník
nemohl zabloudit a měl možnost se na značenou linii vrátit.
5. Po schválení SK MSKSOS je možný jiný způsob značení. Může spočívat např. v
označení všech cest odcházejících z křižovatky jednoznačným symbolem
označujícím správnost či nesprávnost zvolené cesty (např. tzv. „smajlíky“).
Velikost tohoto značení musí být nejméně 15x15 cm a jeho umístění musí
vylučovat mylnou interpretaci např. při pohledu z jiné strany. Tyto symboly se
musí umístit tak, aby nebyly viditelné všechny z jediného místa.
6. Způsoby označení trati dle bodů 1 (fáborky) a 5 (smajlíky) nelze kombinovat v
rámci jednoho závodu.
7. Při tratích ve sprintu nemusí být liniová trať značena v terénu.
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III.

Označování závodního průkazu (tzv. „ražení“ kontrol)

A) Elektronické ražení kontrol – Záznamy do SI čipu
1. Při označování průchodu kontrol – ražení, platí pravidla použití čipů SportIdent
podle Pravidel OB část A.II
2. Závodník razí kontroly do čipu ve stanoveném pořadí. Závod začíná buď po
oražení „check“ na pokyn startéra podle přiděleného času, nebo oražením
startovní kontroly (musí být upřesněno v pokynech). Závod končí oražením cílové
kontroly.
3. V případě nefunkčnosti kontroly (absence světelné a zvukové signalizace ražení)
platí stejně jako pro soutěžní kategorie povinnost razit kleštěmi (manuální ražení)
do vyhrazených políček na mapě.
4. V případě, že v průkazu (SI čipu) chybí záznam o průchodu kontrolou, posuzuje se
to jako chyba a závodník je hodnocen dle bodů 4.2 a 4.3. Ražení kontrol navíc
není postihováno.
B) Manuální ražení kontrol do průkazu (při použití ražení kleštičkami)
1. Závodník razí kontroly do průkazu v pořadí l. až X.
2. Každý závodník je zodpovědný za to, že svůj průkaz na každé kontrole zřetelně
označí do příslušného políčka.
3. Opravná políčka se používají v pořadí stanoveném jejich pořadovými čísly, a to
tehdy, označí-li závodník omylem do některého políčka nesprávnou kontrolu nebo
není-li otisk dosti zřetelný.
4. Označí-li závodník omylem kontrolu do políčka následujícího za políčkem
příslušným této kontrole a chybu zjistí až na následující kontrole, může označit
tuto kontrolu do opravného políčka podle předchozího pravidla. Políčko této
kontroly se uzná jako příslušná pro kontrolu předchozí.
IV.

Hodnocení závodníka

1. Měří se čas od startu do cíle.
2. Závodníci v liniových kategoriích nejsou diskvalifikováni.
3. Závodníci jsou ve výsledkové listině uvedeni takto:
a) seřazení dle dosažených časů bez zjištěných chyb, následně pak
b) seřazení dle dosažených časů s jednou chybou, dále
c) seřazení dle dosažených časů se dvěma chybami atd až do konce
V.

Zvláštní ustanovení pro kategorii HDR

1. Doprovod v kategorii HDR musí respektovat pravidla OB týkající se případné
účasti v závodě v soutěžní kategorii pořádaném ve stejném terénu tentýž den. Z
pravidel OB čl. 6.4 vyplývá, že pokud by účastí závodu v kategorii HDR mohl
získat podstatnou výhodu pro závod v soutěžní kategorii následující po jeho
závodě v HDR, může ho hlavní rozhodčí ze závodu v soutěžní kategorii
diskvalifikovat, pokud předem sám nepožádá o účast mimo soutěž.
2. Pořadatel by měl osobám, jež doprovází závodníka v kategorii HDR (na jeho
žádost, jež uvádí v přihlášce), dle možností umožnit dřívější start ve své soutěžní
kategorii, a zároveň ponechat start otevřený pro kategorii HDR do doby
(doporučujeme 0-90), kdy bude doprovod průměrné výkonnosti schopen se, po
doběhnutí svého závodu, dostavit na start HDR. Při klasických tratích by bylo
vhodné, aby pořadatel jako alternativu nabídnul vlastní doprovod např. zkušeným
trenérem dětí.
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3. Pořadatelům doporučujeme, aby kategorii HDR nevyhlašovali pořadí závodníků.
Naopak doporučujeme vhodně (motivačně) odměnit všechny závodníky v kategorii
HDR, vyhlásit je, (např.) seřadit všechny tyto závodníky na začátku vyhlašování.
4. Při stavbě tratí, plánování závodu, i při jeho vyhodnocení, je třeba se řídit
principem náborového závodu. Cílem by mělo být závodníky v HDR seznámit s
principy orientačního běhu a „získat – nadchnout“ je pro tento sport.
Mějme na zřeteli, že kategorie HDR není postavena na soutěžení
rodičů/doprovodu, takovéto soupeření dospělých chceme v této kategorii
eliminovat.
Pravidla jsou nedílnou součástí Soutěžního řádu MSKS OS s platností od 1. března 2015.
SK MSKS OS.
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