
Slezská zimní liga OB 
  

Soutěžní řád SZL 
  
Tento Soutěžní řád stanoví jednoduchá pravidla SZL. 

  

1. Slezská zimní liga je seriál závodů zaměřený zejména na trénink, nábor zájemců a 
prezentaci orientačního běhu mimo standardní závodní sezónu, tj. zpravidla období 
listopad až březen. 

2. Pořadatelem závodu zařazeného SZL může být jednotlivec, skupina pořadatelů, není 
nezbytně nutná garance oddílu. Do seriálu závodů může být při dodržení charakteru 
závodu zařazen i závod jiné oblasti nebo blízkého zahraničí. Může být zařazen také 
maximálně jeden závod neorientační, tj. silniční nebo krosový běh.  

3. Přehled závodů zařazených do SZL, informace o závodech a hodnocení žebříčku SZL 
jsou zveřejňovány na stránkách MS oblasti. Kalendář je průběžně aktualizován, 
zpřesňován a doplňován dle zájmu případných pořadatelů, kteří se přihlásí na adrese 
uvedené níže. Pro urychlení aktualizace informací je možné závod zařadit pod oddíl. 
Termín je nutno předem konzultovat! Termín závodu se základními parametry 
(datum, místo, kategorie, délka tratí) je nutné nahlásit nejpozději 14 dnů před jeho 
konáním. 

4. Doporučuje se závod zavést do Orisu (lokální závody) s cílem zjednodušit aktualizaci 
informací a zpracování výsledků.  

5. U každého závodu je při přihlašování závodu do žebříčku uvedena osoba zodpovědná 
za dodání výsledků pro zpracování žebříčku (týká se i vloženého neorientačního 
závodu). 

6. Terény by měly být dostupné zpravidla v okolí Ostravy. Absolvovat celý závod včetně 
dopravy by mělo být možné za 3–4 hodiny s ohledem na počasí. Je vhodné volit 
shromaždiště s možností krytého převlékání (např. restaurace). 

7. Připraveny budou vždy minimálně 3 různé tratě (A, B, C), je možné připravit i čtvrtou 
trať D. Nejlehčí trať C případně D by měla být vhodná pro začátečníky a využitelná 
pro nové zájemce o OB. Nejtěžší trať A je určená pro zkušené a trénované závodníky. 

8. Je možné využít různé formy pěšího OB (klasika, okruhy, scorelauf, azimuty, 
linie, vrstevnice...), musí umožnit jednoznačné vyhodnocení pořadí. Další formy (LOB, 
MTBO) jsou též možné. 

9. Mapy je možné použít starší, pro nejdelší trať nebo její část i různé “speciálky” např. 
původní verze (70., 80. léta), xerokopie, vrstevnice, mapy speciálně upravené ... 

10. Ražení na kontrolách je možné do papírových průkazů, s využitím lepítek, je možné 
využít i ražení SI čipy – v tom případě je nutné pro náborové tratě zajistit čipy na 
půjčení nebo náborovou trať nechat s ražením do papírových průkazů. 

11. Startovné stanovuje pořadatel.  
12. Odvolat závod při zimní kalamitě je třeba nejpozději do 12:00 předešlého dne 

zveřejněním na stránce SZL, v Orisu, příp. též přes kontaktní osoby jednotlivých 
klubů. 

  

 

 

 

 



Bodování SZL 

  

13. Z každého závodu budou vydány výsledky, a to nejpozději do prvního následujícího 
pracovního dne. Závodníci s chybějícími kontrolami nejsou diskvalifikováni, ale 
zařazeni na konec kategorie dle počtu chybných kontrol a času. 

14. Body jsou přidělovány v každé kategorii podle pořadí, sestupně od 30 po 3 bodech 
(30-27-25-24-23-22-...-1), zvláště pro D a H. Závodníci od 27. místa dále získávají 1 
bod. 

15. Poslední závod SZL je bodován prémiově navýšením bodů o 3 pro každé umístění 
oproti bodu 14. 

16. Výsledky závodů pořadatel dodá zpracovateli žebříčku v Excelu nebo je v OB formátu 
nahraje do ORISu. Pokud je to možné, uvede ve výsledcích i registrační čísla, zajistí to 
správné zpracování výsledků. 

17. Do celkového hodnocení se každému závodníkovi počítají všechny závody, při 
rovnosti bodů rozhoduje průměrný počet bodů na závod. Do celkového hodnocení 
řebříčku SZL budou v dané kategorii započítáni pouze závodníci, kteří se zúčastní více 
než jednoho závodu.  

  

Březen 2019 

 

 

 

 


