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ČÁST I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.Platnost pravidel
Pravidla pro rádiový orientační běh (dále jen „Pravidla“) jsou platná od 1.1.2012 pro všechny
závody v rádiovém orientačním běhu (dále jen „ROB“) pořádané složkami Asociace
rádiového běhu České republiky (dále jen „AROB). Pravidla se vztahují na všechny
účastníky závodů v ROB. Ti jsou povinni Pravidla znát a řídit se jimi; neznalost Pravidel
neomlouvá.

2.Definice pojmů
2.1. ROB je druh sportu, při kterém závodník samostatně, za pomoci zaměřovacího přijímače,
případně i mapy a busoly, vyhledává (v libovolném pořadí) kontroly ukryté v závodním
prostoru. Při ROB mají být prověřeny technicko-orientační dovednosti a běžecké
schopnosti závodníka, přičemž dané technicko-orientační úkoly musejí být splnitelné
pomocí zaměřovacího přijímače, případně i mapy.
2.2. Soutěž v ROB je celistvá sportovní akce zahrnující jeden nebo více závodů.
2.3. Závod je souborem tratí pro jednotlivé, obvykle věkové, kategorie. Závodníci téže
kategorie absolvují předepsanou trať v souvislém časovém úseku v době mezi začátkem
a koncem závodu, a to v témže závodním prostoru a při použití stejného místa startu a cíle
tak, aby výsledky závodníků téže kategorie byly objektivně porovnatelné.
2.4. Tratí se rozumí soubor technických prostředků (start, kontroly, cíl, závodní prostor, doba
konání atd.) sloužících k zajištění srovnatelných podmínek pro hodnocení závodníků
startujících v téže kategorii.
2.5. Závody v ROB lze dělit podle následujících hledisek:
Podle pásma
a) závod v pásmu 144 MHz,
b) závod v pásmu 3,5 MHz,
c) závod v kombinaci obou pásem.
Podle práva účasti
d) závod veřejný (bez omezení účasti),
e) závod výběrový (účast omezena kritérii výkonnosti nebo jinou, např. akademickou,
příslušností),
f) závod náborový (pro získání nových zájemců o ROB, s možnými odchylkami od
Pravidel).
Podle zařazení do systému soutěží
g) závod mistrovský (první, druhé nebo třetí třídy, přičemž stupeň závodu je určen
nejvyšší výkonnostní třídou, kterou lze v závodě získat),
h) závod nemistrovský.
Podle provedení
i) závod jednotlivců,
j) závod družstev (skládá se ze závodu jednotlivců, jejichž výsledky, časy nebo umístění
se sčítají),
k) závod štafet (skládá se z nejméně tří po sobě bezprostředně navazujících úseků s
jedním výsledným časem).
Podle formy
l) závod na klasické trati,
m) závod na krátké trati,
n) závod na dlouhé trati,
o) závod ve sprintu,
p) závod ve foxoringu,
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q) noční závod,
r) ostatní formy (např. cyklo ROB, lyžařský ROB, horský ROB, liniový závod).
2.6. Pořadatelem soutěže je oddíl ROB nebo jiná složka organizační struktury pověřená
AROB zabezpečením soutěže.
2.7. Účastníky soutěže jsou činovníci, pořadatelé, závodníci, vedoucí a trenéři výprav a jejich
další doprovod a delegát.
2.8. Činovníky soutěže jsou ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a stavitel tratí. Pořadateli jsou
ostatní rozhodčí a techničtí a organizační pracovníci podílející se na organizaci soutěže.
2.9. Startem se rozumí vymezený prostor skládající se z prostoru pro shromáždění závodníků
a pro rozcvičování, pro uložení přijímačů před startem, pro vydávání map a jejich úpravu
a startovní čáry.
2.10. Cílem se rozumí cílová čára a prostor za cílovou čárou určený k odchodu závodníků
z cílové čáry, prostor určený pro průběžný sběr dat o výsledcích (např. pro vyčítání čipů
při elektronickém ražení), pro shromáždění doběhnuvších závodníků a dalších osob
(trenéři, doprovod, diváci), prostor určený k vyklusání apod.
2.11. Koridor je přesně vymezený úsek závodní trati, který je závodník povinen proběhnout
vurčené fázi závodu a v určeném směru. Do oboustranně souvisle značeného koridoru lze
vstoupit pouze na jeho počátku a lze jej opustit jen na jeho konci, nesmí být příčně
přebíhán, není-li stanoveno jinak.
2.12. Kontrolou se rozumí vysílací zařízení pro dané pásmo, značkovací zařízení a případně
lampion včetně označení čísla kontroly a pásma. Společnou kontrolou se rozumí kontrola
s vysílacím zařízením na obě pásma (3,5 MHz a 144 MHz) nebo kontrola se dvěma
vysílacími zařízeními téhož pásma s různými frekvencemi (dvakrát 3,5 MHz nebo dvakrát
144 MHz).
2.13. Maják je kontrola, která navádí závodníka na cíl.
2.14. Vysílacím zařízením se rozumí hlavní příp. i záložní vysílač s anténou a dalším
příslušenstvím.
2.15. Soutěžní síť vysílačů je soubor všech aktivních vysílačů použitých na kontrolách všech
tratí a na majácích.
2.16. Značkovacím zařízením se rozumí zařízení pro záznam o nalezení kontroly (obvykle
elektronické nebo mechanické ražení).
2.17. Závodním prostorem se rozumí oblast znázorněná na závodní mapě, není-li stanoveno
jinak.
2.18. Závodní mapou se rozumí mapa vyhotovená dle standardů IOF, není-li stanoveno jinak.
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ČÁST II – ORGANIZACE
1. Obecné povinnosti pořadatele soutěže
Pořadatel soutěže je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy související
s pořádáním soutěže v ROB (např. občanský zákoník, lesní zákon, předpisy o ochraně
přírody a krajiny, statuty CHKO a dalších chráněných území, silniční zákon), snažit se
v zájmu všeobecného uznání a respektování ROB o dobrou spolupráci s ostatními
uživateli závodního prostoru a s ostatními uživateli kmitočtových pásem použitých při
soutěži (soutěžních i spojovacích). Pořadatel je dále povinen zajistit propagaci soutěže.

2. Úkoly činovníků, pořadatelů a delegáta
2.1. Ředitel soutěže zodpovídá za řízení přípravy, provedení a ukončení soutěže a dodržení
obecných povinností podle pravidel ROB.
2.2. Hlavní rozhodčí zodpovídá za technické provedení soutěže a musí mít kvalifikační třídu
odpovídající nejméně stupni soutěže. Je nadřízen všem rozhodčím soutěže, rozhodčí na
soutěži jsou povinni řídit se pokyny a příkazy hlavního rozhodčího.
2.3. Stavitel tratí zodpovídá za sportovní úroveň soutěže včetně správné instalace vysílačů,
antén a značkovacího zařízení a jejich zabezpečení před poškozením a odcizením. Musí
mít kvalifikační třídu rozhodčího odpovídající nejméně klasifikačnímu stupni soutěže
2.4. Ostatní rozhodčí a techničtí a organizační pracovníci soutěže jsou podřízení činovníkům
soutěže v rozsahu jejich působnosti. Na startu a v cíli závodu musí být po celou dobu
závodu přítomen alespoň jeden rozhodčí s platnou kvalifikací rozhodčího (vedoucí startu
a vedoucí cíle), a to s nejvýše o jeden stupeň nižší než je stupeň soutěže. Na soutěžích
prvního stupně musí být u všech kontrol pro kategorie MD12 a MD14 přítomna obsluha
kontroly. Obsluha kontroly zapisuje průběhy všech závodníků přes kontrolu s přesností na
5 minut.
2.5. Rada deleguje z řad členů Sportovně-technické komise nebo jiných osob (rozhodčí
nejméně 2. třídy) na soutěže 1. stupně delegáta a jeho náhradníka. Delegát se nesmí
soutěže zúčastnit v pozici činovníka nebo pořadatele. Delegát je povinen do 2 týdnů od
ukončení soutěže zaslat Radě zprávu o průběhu soutěže, ve které provede stručné
zhodnocení soutěže ve vztahu k dodržení Pravidel. Pořadatel soutěže je povinen
delegátovi poskytnout potřebnou součinnost, zejména mu umožnit být přítomen
projednávání protestů a jejich řešení a zaslat do 1 týdne po ukončení soutěže protokol ze
soutěže. Delegát nemůže být členem jury. Náhradník se stává delegátem, pokud se delegát
na soutěž nedostaví.

3. Propozice soutěže
3.1. Pořadatel soutěže je povinen vydat a uveřejnit propozice soutěže nejméně 2 týdny před
termínem přihlášek, u soutěží prvního stupně nejméně 4 týdny před termínem přihlášek.
Propozice soutěže se uveřejňují tak, aby se s nimi mohli seznámit zástupci všech oddílů,
jejichž účast na závodě se předpokládá. Pořadatel soutěže je povinen umožnit zveřejnění
propozic soutěže na internetových stránkách AROB.
3.2. Propozice soutěže musí obsahovat tyto údaje:
- název, druh, datum a místo konání soutěže,
- pořádající složku (oddíl) zajišťující provedení soutěže,
- jména činovníků soutěže,
- výčet soutěžních kategorií a způsob hodnocení u etapových závodů,
- druh závodu s uvedením pásma,
- výběrová kritéria u výběrových soutěží (např. výkonnostní třída, studium na vysoké
škole, apod.),
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- výši startovného a dalších poplatků (ubytování, stravování, apod.) spojených s účastí
v soutěži včetně způsobu platby,
- lhůtu pro přihlášky a způsob přihlašování včetně potřebných údajů (adresa, kontakt,
apod.),
- údaje o místě a době prezence závodníků,
- časový harmonogram soutěže,
- kmitočtová rozmezí vysílačů v případě odchylky od Pravidel,
- případné omezení běžeckého oblečení a obuvi,
- stručnou charakteristiku závodního prostoru včetně možnosti/zákazu tréninku,
- použitý systém značení kontrol,
- údaje o pojištění účastníků soutěže.

4. Přihlášky
Přihláška k soutěži se podává způsobem stanoveným propozicemi a musí být odeslána
nejpozději v den uvedený v propozicích. Přihláška k soutěži musí obsahovat nejméně:
- název oddílu, jméno a příjmení vedoucího výpravy včetně kontaktního spojení,
- u každého závodníka (v doporučeném formátu) : index, číslo čipu, příjmení, jméno,
kategorii, příp. další údaje podle požadavků pořadatele.
Přihlášku po termínu lze podat pouze se souhlasem pořadatele soutěže, který je za přihlášku
po termínu oprávněn vybírat dodatečné poplatky.
Startovné a další poplatky spojené s účastí v soutěži musí být zaplaceny způsobem uvedeným
v propozicích soutěže. Výši startovného určuje pořadatel soutěže a startovné mu zůstává
na úhradu nákladů spojených s uspořádáním soutěže.

5. Pokyny
Pořadatel soutěže je povinen, pokud tak neučinil v propozicích soutěže, uveřejnit formou
pokynů tyto informace:
a) nejpozději při příjezdu závodníků do místa konání (v čase uvedeném jako začátek doby
prezence):
- informace o možnosti tréninku (čas, místo, způsob),
- podrobný časový harmonogram soutěže,
- informace o zdravotním zabezpečení,
- stručnou charakteristiku závodního prostoru včetně možných nebezpečí,
- způsob startu,
- zvláštní úprava a vybavení kontrol
- kmitočty použité pro soutěžní vysílače a maják,
- rychlost vysílání (klíčování) na jednotlivých frekvencích (řadách), je-li použito více
frekvencí na jednom pásmu,
- složení jury závodu,
- informace o vyhlášení výsledků (čas, způsob hodnocení, počet vyhodnocených, apod.).
b) u soutěží prvního stupně nejpozději 2 hodiny před startem závodu:
- startovní listinu všech kategorií,
- předpokládaný čas startu 00
- časový limit
- měřítko mapy a její formát, přesahuje-li A4
- počet a čísla vyhledávaných kontrol z jedné a druhé frekvence (řady), je-li použito více
frekvencí (řad)
- kontroly vyhledávané jednotlivými kategoriemi
c) nejpozději 30 minut před startem závodu:
- přesný čas včetně potvrzení startu 00,
- případné povinné úseky, občerstvovací stanice a zakázané prostory při závodě,
- organizaci startu, údaje ke startovnímu koridoru,
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- organizaci cíle, údaje k cílovému koridoru,
- způsob a místo zveřejňování průběžných výsledků,
- čas uzavření cíle,
- hranice shromaždiště a prostoru vyhrazeného pro diváky a doprovázející osoby,
- místo šaten, toalet, mytí a uložení zavazadel apod.
Pořadatel soutěže je povinen uveřejnit pokyny v písemné formě (bulletin, nástěnka). U soutěží
druhého a třetího stupně je třeba všechny shora uvedené pokyny zveřejnit nejpozději 30
minut před startem.

6.Utajování
Všichni činovníci a pořadatelé musí dbát na utajení všech informací, které by kterémukoli
závodníkovi mohly poskytnout výhody na úkor ostatních závodníků.
Doprovázející osoby a diváci nesmějí mít možnost ovlivnit průběh závodu a mohou se
zdržovat jen na místech pro ně vyhrazených.
Pořadatel soutěže může k určitému datu zveřejnit závodní prostor. Zveřejnění závodního
prostoru znamená automatický zákaz vstupu do tohoto prostoru za jakýmkoli účelem
s výjimkou účasti na oficiálním závodu v orientačních sportech.

7. Ukončení, zastavení, přerušení, odložení a anulování závodu
7.1. Ukončením závodu se rozumí uzavření cíle. Ukončení závodu provede hlavní rozhodčí,
poté, co na trati již nejsou žádní závodníci. Jestliže některý závodník chybí a uplynul-li již
stanovený časový limit pro vyhledání kontrol, musí být ponechán v činnosti alespoň
maják a pořadatel soutěže se musí postarat o hledání závodníka. K pátrání po chybějícím
závodníkovi použije pořadatel soutěže všech dostupných prostředků včetně pomoci
účastníků soutěže.
7.2. Zastavením závodu se rozumí ukončení závodu v jeho průběhu v případě, že dojde ke
změně počasí nebo jiných vnějších okolností tak, že by vzniklá situace mohla být zřejmou
příčinou nebezpečí nebo ohrožení zdraví účastníků závodu. Nastanou-li výše uvedené
skutečnosti, rozhoduje o zastavení závodu hlavní rozhodčí. V zastaveném závodu již nelze
pokračovat a závodníkům nacházejícím se na trati se zastavení závodu sdělí tak, že
všechny vysílače s kódem (MOE) se přepnou na trvalý provoz a ostatní vysílače
s výjimkou majáku se vypnou.
7.3. Přerušením závodu se rozumí dočasné přerušení startu závodníků do závodu v případě, že
pravděpodobná změna počasí nebo jiných vnějších okolností by mohla být následně
příčinou nebezpečí nebo ohrožení zdraví účastníků závodu. O přerušení závodu rozhoduje
hlavní rozhodčí. Při přerušení se další závodníci nestartují a hlavní rozhodčí musí
nejpozději do 60 minut od přerušení rozhodnout buď o pokračování startu závodníků nebo
o zastavení závodu.
7.4. Odložením závodu se rozumí dočasné odložení startu na pozdější dobu v době, kdy žádný
ze závodníků ještě neodstartoval a hrozí, že pravděpodobná změna počasí nebo jiných
vnějších okolností by mohla být následně příčinou nebezpečí nebo ohrožení zdraví
účastníků závodu. O odložení závodu rozhoduje hlavní rozhodčí. Za odložení závodu se
nepovažuje posunutí startu prvního závodníka na pozdější dobu z technických nebo
organizačních důvodů.
7.5. Anulováním závodu se rozumí jeho zrušení z důvodu zjištění závady podstatně narušující
regulérnost závodu. Anulovaný závod se uvede do výsledkové listiny bez pořadí
závodníků s poznámkou, že závod byl anulován. O anulování závodu rozhoduje jury
závodu na návrh hlavního rozhodčího nebo delegáta. Anulování závodu potvrzuje Rada
AROB do dvou měsíců od konání závodu. Rada může rozhodnutí jury závodu ve shora
uvedené lhůtě změnit.
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8. Schválení závodu, protesty
8.1. Závod schvaluje:
- nejsou-li podány protesty, hlavní rozhodčí s konečnou platností ihned po uplynutí lhůty
pro jejich podání,
- jsou-li podány protesty, jury závodu.
8.2.Protesty
Protest lze podat proti:
- porušení Pravidel,
- chybnému vyhodnocení sportovního výkonu závodníka,
- chybnému rozhodnutí rozhodčího,
- závadě technických prostředků pořadatele mající vliv na hodnocení výkonu závodníka,
- nesportovnímu chování účastníka soutěže.
Protest se podává písemně a musí být podán hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po
ukončení závodu. Není-li to možné, např. z důvodu nedosažitelnosti hlavního
rozhodčího, podá se protest neprodleně, jakmile to okolnosti dovolí.
Protest podává vedoucí výpravy příslušného oddílu nebo závodník sám, přičemž musí být
doložen vkladem. Výše vkladu je stanovena na 100 Kč na soutěžích prvního stupně a na
50 Kč na ostatních soutěžích.
Protest proti události, ke které došlo v průběhu závodního času závodníka, podává
závodník ihned po doběhu v prostoru za cílovou čárou vedoucímu cíle. Vedoucí cíle
sepíše se závodníkem záznam o podání protestu ve dvou vyhotoveních, přičemž jeden
výtisk si ponechá vedoucí cíle, druhý výtisk závodník. Poté, co závodník opustil
vyznačený prostor za cílovou čárou a/nebo hovořil s jinými osobami vyjma rozhodčích,
nemůže podat protest z důvodů uvedených v tomto článku. Záznam o protestu předá
vedoucí cíle neprodleně hlavnímu rozhodčímu. Protest proti časovým údajům uvedeným
na lístku po vyčtení údajů z čipu při elektronickém ražení podává závodník ihned po
jeho obdržení v cílovém prostoru.
Protest proti početní chybě v předběžné výsledkové listině se podává hlavnímu
rozhodčímu bez vkladu ve lhůtě uvedené na této výsledkové listině. Opravenou
předběžnou výsledkovou listinu je nutno znovu vyvěsit.
Protest podaný bez předepsaného vkladu, po stanovené lhůtě nebo jinak nesplňující
předepsané požadavky se pokládá za nepodaný a neprojednává se.
Protest lze odvolat do doby, než bylo započato s jeho projednáváním. V tom případě se
vklad vrací po sražení případných výloh vzniklých podáním protestu.
8.3. O protestu podaném v průběhu soutěže rozhoduje hlavní rozhodčí v nejkratší možné lhůtě
s výjimkou protestu proti svému chybnému rozhodnutí. O svém rozhodnutí písemně
informuje protestujícího, který se může na místě odvolat k jury závodu. Jury závodu
rozhodne o odvolání do 1 hodiny od jeho podání. Jury závodu rovněž rozhoduje
o protestu proti chybnému rozhodnutí hlavního rozhodčího. Je-li protest zamítnut, propadá
vklad ve prospěch pořadatele, při uznání protestu se vklad vrací protestujícímu.
Proti rozhodnutí jury závodu je přípustné dovolání k Radě AROB, které nemá odkladný
účinek. Rozhodnutí Rady AROB je konečné.

9. Jury závodu
Jury závodu se skládá ze tří osob navržených ředitelem soutěže a schválených delegátem.
Členové jury soutěže musí splňovat následující kritéria:
- nesmějí být pořadateli ani činovníky soutěže,
- musejí být přítomni na závodu,
- musejí mít kvalifikaci rozhodčího nejvýše o jeden stupeň nižší než je stupeň soutěže,
9

Osoba navržená na člena jury závodu smí tuto funkci odmítnout. V takovém případě ředitel
soutěže navrhne do jury jinou osobu. Jury závodu může vykonávat svou působnost i pro
více závodů téže soutěže.
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ČÁST III – ZÁVOD
1. Trénink
Trénink slouží všem závodníkům ke kontrole soutěžních přijímačů. Během tréninku musí
vysílat alespoň jeden vysílač z každé použité frekvence, a to vysílač a anténa téhož typu
a vlastností, které budou použity pro daný závod, na něž se trénink vztahuje.

2. Oprávnění ke startu
Veřejných soutěží vypsaných či schválených AROB nebo jejími složkami se mohou zúčastnit
závodníci přihlášení podle propozic soutěže, soutěží výběrových nebo náborových se
mohou zúčastnit všichni závodníci vyhovující podmínkám výběru nebo jiných vypsaných
kritérií.

3. Startovní pořadí
Závodníci startují intervalově, hromadně nebo handicapově (startovní časy závislé na
předchozích výsledcích). Při intervalovém startu musí závodníci téže kategorie startovat
jednotlivě, ve stejných časových intervalech a do stejného startovního koridoru. To neplatí
při přerušení závodu. Při organizační nebo technické závadě lze ve startu pokračovat po
jejím odstranění.
Startovní pořadí při intervalovém startu se určuje náhodným losováním anebo způsobem
určeným pořadatelem a uvedeným nejpozději v pokynech.
Start závodníků na prvních úsecích štafet jednotlivých kategorií je hromadný, start na dalších
úsecích probíhá předávkou dotykem anebo způsobem určeným pořadatelem a uvedeným
nejpozději v pokynech.
Závodník nesmí startovat pod jiným jménem nebo se startovním číslem nebo čipem jiného
závodníka.

4. Kategorie
Závodníci jsou rozděleni podle svého pohlaví a věku do kategorií uvedených v tabulce.
Závodníci patří do příslušné kategorie od začátku kalendářního roku, ve kterém dosáhnou
věku daného označením kategorie. Kategorie v závodech jednotlivců jsou následující:
Tab.1
ŽENY D7

D9

D12

D14

D16

D19

D20

D35

50 a
více
M50

M60

50-59

60 a
více

Věk

Do 7

8-9

10-12

13-14

15-16

17-19

bez
ohledu 35-49
na věk

MUŽI

M7

M9

M12

M14

M16

M19

M20

Věk

Do 7

8-9

10-12

13-14

15-16

17-19

bez
ohledu 40-49
na věk

M40

D50

Označení uvedená v Tab. 1 jsou platná pro všechny soutěže. Pořadatel vypisuje kategorie
podle soutěžního řádu.
Závodníci kategorií D 35, D 50 resp. M 40, M 50 a M 60 mají právo startovat v nižší věkové
kategorii až do kategorie D 20 resp. M 20 včetně.
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Závodníci kategorií MD 9 až MD 19 mají právo startovat ve všech vyšších věkových
kategoriích až do kategorie MD 20 včetně. Závodníci kategorie MD7 mohou startovat
nejvýše v kategorii MD9.
Závodník nesmí být přeřazen do jiné kategorie proti své vůli.
Závodník může v jednom závodě startovat pouze v jedné vypsané kategorii.
V žebříčkových soutěžích může být závodník hodnocen pouze v jedné kategorii. Ženy mohou
startovat v kategoriích mužských. V tomto případě jsou pro výklad pravidel považovány
za závodníky pohlaví mužského.

5. Závodní prostor
Závod v ROB by měl být uspořádán v převážně zalesněném a pokud možno závodníkům
neznámém terénu. Výjimkou jsou závody ve sprintu a závody štafet, kdy je prioritou
divácky atraktivní poloha prostoru cíle a diváckého průběhu.
V závodním prostoru je nutno si počínat ohleduplně a dbát na pořádek. Pořadatel je povinen
uvést závodní prostor po skončení soutěže do původního stavu.
Závod v ROB nesmí být uspořádán v prostoru, ve kterém probíhá souběžně sportovní či jiná
akce nebo činnost, která může ovlivnit regulérnost soutěže nebo ohrozit bezpečnost
závodníků.
Soutěže prvního stupně se nesmí konat v prostoru, kde se ve stávajícím a uplynulém
kalendářním roce uskutečnily tréninky nebo soutěže ROB.

6. Tratě
6.1. Při stavbě tratí je nutno dodržovat Pravidla.
Technicko-orientační i fyzická obtížnost tratí musí být volena s ohledem na kategorii
a výkonnost účastníků.
Délky tratí uvedené v pravidlech jsou pro stavitele závazné s přihlédnutím ke stupni obtížnosti
závodu, ročnímu období a členitosti terénu. Za délku trati je považována nejkratší spojnice
mezi startem, vyhledávanými kontrolami v optimálním pořadí a cílem. V případě, že
nejkratší spojnice vede přes zakázaný prostor nebo neprůchodná místa, měří se délka trati
po spojnici zachycující nejkratší možný postup.
Časy vítězů uvedené v pravidlech jsou pro stavitele závazné, a to s tolerancí + 20% až – 20%,
v případě pásma 144 MHz zvětšené o dalších 10%. Časem vítěze se rozumí průměrný čas
dosažený prvními třemi závodníky v kategorii, případně, nemají-li všichni tři plný počet
kontrol, průměr prvních dvou nebo čas vítěze.
Trať má být postavena tak, aby převýšení nepřesahovalo 6 % z délky trati po předpokládaném
postupu závodníka. Převýšením se rozumí součet všech stoupání na předpokládaném
postupu závodníka. Přesahuje-li převýšení 6 % z délky trati, je pořadatel povinen o této
skutečnosti informovat závodníky v propozicích nebo pokynech soutěže.
Při stavbě tratí je pro stavitele trati dle Tab.2 rozhodující:
a) u všech kategorií dodržení počtu vyhledávaných kontrol
b) u kategorií MD 16, MD19, MD 20, D 35, M 40, MD 50, a M 60 dodržení časů,
c) u kategorií D 12, D 14, M 12 a M 14 dodržení délek tratí
Časy vítězů resp. délky tratí a vyhledávané kontroly (TX) v jednotlivých kategoriích pro
jednotlivé formy závodů na soutěžích prvního stupně jsou stanoveny dle tabulky Tab.2
(do počtu kontrol není zahrnut maják). Nejsou-li uvedeny, platí, že nesmí přesáhnout
hodnoty nejbližší vyšší věkové kategorie (pro MD12 až MD19), resp. nižší věkové
kategorie (pro D35, D50, M40, M50 a M60):
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Tab.2
Kat.
D12
D14
D16
D19
D20
D35
D50

Délka trati
Počet TX
Délka trati
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX

Kat.
M12
M14
M16
M19
M20
M40
M50
M60

Délka trati
Počet TX
Délka trati
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX
Čas vítěze
Počet TX

Klasická
trať
2-4
2-4
3-5
3-4

Krátká
trať
2-3
2-4
2-4
3-4

Dlouhá
trať

Sprint

Noční

Foxoring

Štafety

x
x

1-2
4-6

x
x

2-4
4-5

1-2/ú
4-5/ú

55
4
60
4-5
55
4

25
4
30
4-5
25
4

100
6-8
110
7-8
90
6-8

15
6-8
20
6-9
15
5-7

40
4
50
4-5
40
4

35
5-7
40
6-9
35
5-7

20/ú
5-6/ú
20/ú
5-6/ú
15/ú
4-5/ú

Klasická
trať
2-4
2-4
4-5
3-4

Krátká
trať
2-3
2-4
2-4
3-4

Dlouhá
trať

Sprint

Noční

Foxoring

štafety

x
x

1-2
4-6

x
x

3-5
4-6

1-2/ú
4-5/ú

60
4
65
5
60
4-5

30
4
35
5
30
4-5

120
7-8
130
8-10
120
6-8

15
6-8
15
8-10
15
6-8

45
4
50
5
45
4-5

35
6-8
40
8-11
35
6-8

20/ú
6-7/ú
20/ú
6-7/ú
15/ú
5-6/ú

Na soutěžích druhého a třetího stupně lze tratě přiměřeně zkrátit, tedy neplatí časy pro vítěze
a délky tratí uvedené v Tab.2. Minimální počet vyhledávaných kontrol na soutěžích
druhého a třetího stupně jsou u kategorií MD7, MD9 jedna kontrola, u kategorií MD12,
MD14 dvě kontroly, u ostatních kategorií tři kontroly.
6.2. Jednotlivé kontroly a maják nesmějí být umístěny v objektech a na pozemcích
neveřejného charakteru (není-li dohodnuto jinak) a v blízkosti nebezpečných míst.
Kontroly téhož pásma musí být umístěny:
a) v závodě na klasické trati, na dlouhé trati a v nočním závodě nejméně 750 metrů od
startu (pro kategorie MD12 a MD14 nejméně 500 metrů od startu) a nejméně 400 metrů
od dalších kontrol,
b) v závodě na krátké trati nejméně 500 metrů od startu a nejméně 400 metrů od dalších
kontrol,
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c) v závodě ve sprintu nejméně 100 metrů od konce startovního koridoru (s výjimkou
majáku a divácké kontroly) a nejméně 100 metrů od dalších kontrol,
d) v závodě štafet nejméně 100 metrů od konce startovního koridoru (s výjimkou majáku
a divácké kontroly), a nejméně 100 m od dalších kontrol téže tratě (s výjimkou
farstovaných kontrol)
e) v závodě ve foxoringu nejméně 250 metrů od startu (s výjimkou majáku) a nejméně
250 metrů od dalších kontrol.
Na soutěžích druhého stupně lze zkrátit minimální vzdálenosti následovně:
a) v závodě na klasické a krátké trati, na dlouhé trati a v nočním závodě nejméně na 500
metrů od startu (neplatí pro umístění majáku),
b) nejméně na 400 metrů od dalších kontrol.
Na soutěžích třetího stupně mohou být všechny definované vzdálenosti 300 m (závod na
klasické a krátké trati, dlouhá trať a noční závod).
6.3. Při závodu s více než 5 kontrolami na jednom pásmu se všechny kontroly považují za
kontroly téhož závodu a platí pro ně předepsané vzdálenosti.
Při paralelně probíhajících závodech na obou soutěžních pásmech nesmí být kontroly
z různých pásem umístěny blíže než 200 metrů od sebe. Při společných kontrolách
u paralelních závodů rozdílných soutěžních pásem musí být číslo kontroly shodné.
Při použití více než 5 kontrol na jednom pásmu musí:
a) jedna řada kontrol zahrnovat vysílače 1-5, druhá řada na druhé frekvenci pak nejméně
3 vysílače,
b) být vyhledávané kontroly druhé řady odlišeny písmenem „R“,
c) být vyhledávání kontrol z různých frekvencí (řad) stanoveno tak, aby závodníci jedné
kategorie nevyhledávali kontroly vysílající ve stejné minutě (např. 1 a 1R),
d) závodníci kategorií MD12,MD14 vyhledávat kontroly na frekvenci, kde je umístěna
celá sada vysílačů č. 1–5,
e) při společných kontrolách musí být číslo kontroly shodné. Vysílače musí být umístěny
nejméně 6 m od sebe.
6.4. Závodník vyhledává vysílače v libovolném pořadí. Výjimkou jsou:
a) všechny závody na jednom pásmu s povinně určenou diváckou kontrolou (event.
vícekrát raženým majákem) nebo jiným povinným průběhem,
b) závod v kombinaci obou pásem (s předávkou) s povinně určeným vyhledáváním
nejprve kontrol jednoho pásma a po výměně přijímačů na určeném místě kontrol
druhého pásma,
c) maják, který se vždy razí jako poslední, není-li určeno jeho ražení vícekrát během
závodu. V případě, že není maják oražen jako poslední kontrola, je závodník
klasifikován bez nalezeného majáku, tj. minus jedna kontrola.
Při závodě v kombinaci obou pásem může být zřízena povinná předávka přijímačů (dále jen
„předávka“). Umístění předávky musí být v tomto případě vyznačeno v mapě nebo
předloženém vzoru a hranice předávky musejí být v prostoru zřetelně vyznačeny.
Pro pobyt závodníka v prostoru předávky platí, že závodník:
a) se po celou dobu pobytu na předávce musí zdržovat uvnitř hranic předávky,
b) se na předávce smí zdržet libovolně dlouhou dobu a opustit ji v libovolný okamžik,
c) si na předávce vymění přijímače a případně obdrží další mapu (ihned po příchodu na
předávku), čas se mu však nezastavuje,
d) smí po celou dobu pobytu na předávce libovolně zaměřovat, studovat mapu nebo jinak
se připravovat na druhou část závodu,
e) nesmí v prostoru předávky komunikovat s jinými osobami vyjma rozhodčích,
f) se po opuštění prostoru předávky již nesmí do jejích prostor vrátit, vyjma důvodu
technické závady přijímače.
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Pořadatel je povinen dopravit přijímače a případné další věci závodníkům na předávku včas.
Z hlediska pásma, na kterém závodník startoval, je předávka cílem a platí zde přiměřeně
ustanovení pravidel o cíli.
Z hlediska pásma, na které závodník z předávky vybíhá, je předávka startem a platí zde
přiměřeně ustanovení pravidel o startu.
Při teplotě vzduchu nad 25°C a/nebo délce trati nad 10 km se doporučuje pořadateli zřízení
občerstvovací stanice, při závodě na dlouhé trati je zřízení občerstvovací stanice povinné.
Občerstvovací stanice může být zřízena:
a) u předem stanoveného vysílače,
b) na předávce při závodě v kombinaci obou pásem,
c) na zvláštním místě vyznačeném v mapě čtverečkem.
Závodník se smí zdržet na občerstvovací stanici libovolně dlouhou dobu na úkor svého
závodního času. Po tuto dobu nesmí komunikovat s jinými osobami vyjma rozhodčích.
Pořadatel je povinen zajistit na občerstvovací stanici dostatečné množství vhodných nápojů
podle ročního období a počtu závodníků.
S umístěním a organizací občerstvovací stanice musí být závodníci seznámeni v rámci
pokynů.

7. Mapy
7.1.Na soutěžích prvního stupně a při všech závodech ve foxoringu je pořadatel povinen
zajistit každému závodníkovi závodní mapu ne starší než 4 roky s ohledem na její stav
(např. lesní práce). Na ostatních mistrovských soutěžích je pořadatel povinen seznámit
závodníky se závodním prostorem alespoň prostřednictvím vyvěšení takovéto mapy.
Případné změny, které vznikly od doby vydání mapy a které mohou mít vliv na regulérnost
závodu, musí být v mapě dokresleny. V případě malého počtu změn mohou být tyto
dokresleny do vzorové mapy umístěné na startu.
Mapa musí mít pro jednotlivé formy tato měřítka:
a) 1:15000 nebo 1:10000 pro závod na klasické, krátké a dlouhé trati, pro noční závod
a pro závod ve foxoringu,
b) 1:10000, 1:5000 nebo 1:4000 pro závod ve sprintu a pro závod štafet.
7.2. Závodník obdrží mapu:
a) nejpozději 10 minut před svým startem při závodě na klasické trati, dlouhé trati a při
nočním závodě,
b) nejpozději 5 minut před svým startem při závodě na krátké trati a ve sprintu,
c) v okamžiku startu nebo po svém startu při závodě štafet a při závodě ve foxoringu.
Při závodě může být stanovena výměna map. Místo výměny mapy musí být vždy vyznačeno
v nové i předchozí mapě, při závodě vedeném po více mapách je pořadatel povinen před
startem seznámit závodníky s tím, jak na sebe mapy navazují.
7.3. Pořadatel je povinen závodníkovi v mapě vyznačit start, maják a případné zakázané
prostory nebo musí mít závodník možnost vyznačit si tyto údaje do mapy sám podle
předloženého vzoru. Povinnost pro vyznačení v mapě či předloženém vzoru se vztahuje
i na:
a) umístění předávky přijímačů při závodě v kombinaci obou pásem,
b) umístění divácké kontroly a případného diváckého úseku,
c) trasu cílového koridoru od majáku k cílové čáře,
d) umístění občerstvovací stanice, není-li shodné s umístěním vysílače,
e) zákres trati při závodě ve foxoringu.
V závodech, ve kterých závodník obdrží mapu v okamžiku startu nebo po startu, je pořadatel
povinen tyto údaje vyznačit přímo do mapy závodníka.
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Značení v mapě nebo předloženém vzoru musí být zřetelné a nemělo by zakrývat důležité
objekty.
Použité značky:
a) start se značí trojúhelníkem,
b) maják se značí jednoduchým kroužkem,
c) zakázané prostory se značí šrafováním,
d) předávka přijímačů při závodě v kombinaci obou pásem, divácká kontrola, zákres
kontrol trati při závodě ve foxoringu se značí jednoduchým kroužkem,
e) trasa cílového koridoru nebo diváckého úseku se značí čárkovanou křivkou,
f) občerstvovací stanice se značí čtverečkem,
g) startocíl se značí trojúhelníkem v jednoduchém kolečku,
h) cíl se značí dvojitým kroužkem,

8. Technická zařízení
8.1. Vysílače
Vysílače použité při závodu v ROB musí vyhovovat Technickým podmínkám pro vysílače
ROB a Pravidlům.
Jednou provedená instalace antény vysílače nesmí být v průběhu závodu měněna. Dojde-li
v průběhu závodu ke stržení antény, je obsluha povinna ji instalovat v poloze co nejbližší
té původní.
Pořadatel je povinen zajistit odposlech vysílačů soutěžní sítě, aby bylo možno spolehlivě
ověřit případné protesty proti závadám v provozu sítě. Na soutěžích prvního stupně
(s výjimkou závodu ve foxoringu) je povinností pořadatele vysílání soutěžní sítě nahrávat
a doplňovat průběžně časovými údaji.
Vysílače soutěžní sítě musí být v průběhu celého závodu spolehlivě slyšitelné:
a) pro všechny závody s výjimkou foxoringu z konce startovního koridoru všech kategorií,
které je vyhledávají, a to na přijímači, který v daném závodu používá nejvíce závodníků,
b) pro závody ve foxoringu vždy ze středu příslušného kroužku vyznačeného v mapě jako
zákres kontroly (viz Technické podmínky pro vysílače ROB).
Kmitočet majáku musí být výrazně odlišný od kmitočtů ostatních vysílačů soutěžní sítě.
Časový plán vysílání vysílačů a délky relací, úplných relací (bez překrytí signálem jiného
vysílače) a cyklu na soutěžích prvního stupně jsou stanoveny takto:

Tab.3
Klasická
trať

Krátká trať

Dlouhá
trať

Sprint

Vysílač č.1

0:00-1:00

0:00-0:30

0:00-1:00

0:00-0:12

Vysílač č.2

1:00-2:00

0:30-1:00

1:00-2:00

0:12-0:24

Vysílač č.3

2:00-3:00

1:00-1:30

2:00-3:00

0:24-0:36

Vysílač č.4

3:00-4:00

1:30-2:00

3:00-4:00

0:36-0:48

Vysílač č.5

4:00-5:00

2:00-2:30

4:00-5:00

0:48-1:00

Vysílač
č.1R
Vysílač
č.2R

0:00-1:00* 0:00-0:30* 0:00-1:00* 0:00-0:12
1:00-2:00* 0:30-1:00* 1:00-2:00* 0:12-0:24
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Noční
závod

Foxoring

nepřetržitě
**
nepřetržitě
1:00-2:00
**
nepřetržitě
2:00-3:00
**
nepřetržitě
3:00-4:00
**
nepřetržitě
4:00-5:00
**
nepřetržitě
0:00-1:00*
* **
nepřetržitě
1:00-2:00*
* **
0:00-1:00

Štafety
0:00-0:12
0:12-0:24
0:24-0:36
0:36-0:48
0:48-1:00
0:00-0:12
0:12-0:24

Vysílač
č.3R
Vysílač
č.4R
Vysílač
č.5R
Maják
Divácká
Ostatní
Relace
Úplná
relace
Cyklus

nepřetržitě
* **
nepřetržitě
3:00-4:00* 1:30-2:00* 3:00-4:00* 0:36-0:48 3:00-4:00*
* **
nepřetržitě
4:00-5:00* 2:00-2:30* 4:00-5:00* 0:48-1:00 4:00-5:00*
* **
nepřetržitě nepřetržitě nepřetržitě nepřetržitě nepřetržitě nepřetržitě
**
**
**
**
**
**
nepřetržitě
**
nepřetržitě
**
2:00-3:00* 1:00-1:30* 2:00-3:00* 0:24-0:36

2:00-3:00*

0:24-0:36
0:36-0:48
0:48-1:00
nepřetržitě*
*
nepřetržitě*
*
-

60 sekund

30 sekund

60 sekund

12 sekund

60 sekund

-

12 sekund

30 sekund

20 sekund

30 sekund

8 sekund

30 sekund

-

8 sekund

5 minut

2,5 minuty 5 minut

1 minuta

5 minut

-

1 minuta

* v případě, že je druhá frekvence (řada) vysílačů v závodě použita
** nepřetržitě vysílající kontroly nesmí mít výpadek delší než 2 minuty, v součtu ne více jak
5 minut na každých uplynulých 60 minut závodu
8.2. Přijímače
Soutěžní přijímače použité při závodu v ROB nesmí být zdrojem rušení jak v soutěžním
pásmu, tak v pásmu využívaném pořadatelem ke komunikačním účelům.
Závodníkům musí být umožněno zkontrolovat si funkčnost svých přijímačů.
Od doby stanovené pořadatelem je závodníkům zakázáno uvádět přijímače v činnost. Toto
ustanovení se týká i doprovodu, trenérů a vedoucích. Porušení je důvodem k vyloučení
nebo diskvalifikaci závodníka, v případě porušení zákazu doprovodem, trenérem nebo
vedoucím k vyloučení celé výpravy.
Dle pokynů pořadatele je závodník povinen odevzdat soutěžní přijímač včetně náhradních na
určené místo v určené době. Nedodržení je důvodem k diskvalifikaci závodníka.
Spojovací prostředky pořadatele použité při organizaci soutěže nesmí být zdrojem rušení
v soutěžním pásmu, ve kterém se daný závod koná.
8.3. Čas
Hlavní rozhodčí je povinen stanovit pro každý závod před jeho zahájením přesný čas, podle
kterého se synchronizují časové základny vysílačů, startovní a cílové hodiny. Na soutěžích
prvního stupně musí tento přesný čas souhlasit s přesným časem vysílaným rozhlasem
s přesností ± 1 sekunda. Povolená odchylka časů startovních a cílových hodin v průběhu
závodu je ± 1 sekunda, povolená odchylka časových základen vysílačů v průběhu závodu
je ± 5 sekund. Povolená odchylka časů jednotek elektronického ražení kontrol v průběhu
závodu je ± 1 sekunda.

9. Značkovací zařízení
Značkovací zařízení slouží závodníkům k provedení záznamu o nalezení vysílače do
startovního průkazu. Záznam se provádí buď pomocí kontrolní jednotky elektronického
razícího a měřícího systému nebo mechanicky (razicí kleště).
Značkovací zařízení je obvykle umístěno na stojanu, případně připevněno k nepohyblivému
objektu (např. strom) a je označeno číslem kontroly a pásmem. Jeho umístění je
zvýrazněno lampiónem.
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Lampion má tvar trojbokého hranolu sestaveného ze tří čtverců o velikosti 30 x 30 cm
rozdělených diagonálně na horní bílé a dolní oranžové pole.
Značkovací zařízení
a) je při závodě na klasické, krátké a dlouhé trati a při nočním závodě opatřeno
lampionem a je vzdáleno maximálně 4 metry od svislice spuštěné ze středu zářiče,
b) je při závodě ve sprintu, foxoringu a při závodě štafet bez lampionu (s výjimkou
divácké kontroly a majáku) a je vzdáleno maximálně 2 metry od svislice spuštěné ze
středu zářiče.
Na všech soutěžích prvního stupně musí být použito značkovací zařízení s elektronickým
i mechanickým ražením. Na soutěžích druhého a třetího stupně může být použito pouze
mechanické značkovací zařízení. Při použití mechanického ražení musí mít jednotlivé
kleště výrazně rozdílné značky, aby je bylo možno při vyhodnocení startovního průkazu
spolehlivě rozlišit.
Použité značkovací zařízení musí být pro daný závod na všech kontrolách shodné, odlišit lze
přiměřeným způsobem pouze značkovací zařízení kontrol dvou různých pásem při
paralelně probíhajících závodech nebo při použití více než pěti kontrol na jednom pásmu.

10. Startovní průkaz
Startovní průkaz slouží k záznamu o nalezení vysílače závodníkem. Jako startovní průkaz lze
použít elektronický čip (např. SI karta) nebo průkaz vyrobený z pevnějšího materiálu pro
mechanické ražení.
V případě použití elektronického ražení platí předpisy pro jeho použití.
Při použití kontrolních jednotek elektronického ražení je povinností závodníka při každém
oražení čipem zkontrolovat činnost zařízení (světelná a zvuková signalizace). V případě
poruchy zařízení je závodník povinen provést záznam o nalezení kontroly mechanickým
ražením do mapy, a to do vyhrazených políček na náhradní ražení (R), jsou-li k dispozici,
nebo na jiné místo v mapě, nejsou-li políčka pro náhradní ražení k dispozici. Mapu
s náhradním ražením je závodník povinen bezprostředně po doběhu do cíle předat ke
kontrole, případně, nedobíhá-li závodník s mapou do cíle (výměna map), o náhradním
ražení musí informovat rozhodčího v cíli. Nedodržení je důvodem k neuznání nalezení
daného vysílače.
V případě použití mechanického ražení nesmí být rozměr průkazu větší než 8×10 cm,
minimální rozměr políčka musí být 15×17 mm a startovní průkaz musí obsahovat tyto
údaje:
1. jméno, příjmení a startovní číslo závodníka,
2. kategorii,
3. soutěžní pásmo,
4. kolonky pro záznam nalezení vysílače s uvedením čísla vysílače včetně opravné
kolonky,
5. kolonky pro čas startu a doběhu, výsledný čas, limit a počet nalezených kontrol.
Závodník je povinen si sám na všech kontrolách zřetelně a ve správném políčku startovního
průkazu označit nalezení kontroly.
Závodník je povinen dbát na to, aby všechny údaje zapsané ve startovním průkazu, jakož
i označení kontrol, byly při doběhu do cíle zřetelně čitelné. Závodník musí obdržet
startovní průkaz nejpozději 5 minut před startem.
Ztratí-li závodník startovní průkaz není hodnocen.
Nelze-li vyčíst data z elektronického čipu, je pořadatel povinen tato data vyčíst ze
záznamového zařízení kontrol.

11. Koridory
Koridory se dělí podle následujících hledisek:
a) podle způsobu značení
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- oboustranný (závodník je v okamžiku určeném pokyny závodu povinen proběhnout
oboustranně souvisle nad zemí značený koridor v určeném směru a nesmí jeho hranice
překračovat; nedodržení je důvodem k diskvalifikaci; mimo určený okamžik pro
závodníka koridor neexistuje a může ho libovolně překonávat),
- jednostranný (slouží pouze jako pomocná naváděcí linie a závodník ho nemusí povinně
dodržovat, s výjimkou startovního koridoru),
- přerušovaný (slouží pouze jako pomocná naváděcí linie a závodník ho nemusí povinně
dodržovat, s výjimkou startovního koridoru).
b) podle účelu
- startovní (slouží k vyvedení startujícího závodníka ze startovní čáry do závodního
prostoru mimo dohled závodníků, kteří na start teprve čekají, přičemž jeho konec musí
být přesně definován, např. označením „konec koridoru“ nebo pokynem startéra, a
z jeho konce nesmí být vidět na konce případných dalších startovních koridorů;
závodník musí dodržet startovní koridor až k jeho konci bez ohledu na způsob značení),
- cílový (slouží k navedení závodníka od majáku, na cílovou čáru a jeho druh a délka musí
být uvedeny v pokynech),
- průběhový (slouží k navedení závodníka v diváckém nebo jiném prostoru, kde by bez
značení nemuseli mít všichni závodníci stejné podmínky).
Délka koridoru nesmí přesáhnout 400 metrů.

12. Start
12.1. Prostor startu musí být uspořádán tak, aby později startující závodníci a/nebo jiné osoby
neviděli mapy a volby postupu startujících. Dále pořadatel soutěže musí zajistit, aby
závodníci čekající na start nemohli přijít do styku s těmi, kteří již jsou v předstartovním
prostoru.
Pořadatel soutěže je povinen umožnit každému závodníkovi být v prostoru startu nejméně 30
minut před jeho startem.
V prostoru startu:
a) je závodník povinen dle pokynů pořadatele nebo rozhodčího odevzdat soutěžní
přijímač, a to včetně náhradních přijímačů,
b) nesmí závodník, ani žádné další osoby s výjimkou pořadatelů provozovat jakákoli
telekomunikační zařízení (porušení je důvodem k vyloučení ze soutěže nebo
diskvalifikaci, v případě provinění trenéra nebo vedoucího k vyloučení celé výpravy),
c) musí být nejpozději závodník seznámen se vzorem použitého značkovacího zařízení.
V předstartovním prostoru:
a) je při použití kontrolních jednotek elektronického razícího a měřícího systému závodník
povinen provést vymazání čipu v mazací jednotce a následně provést kontrolu jeho
vymazání v kontrolní jednotce (pro případ závady čipu některého ze závodníků je
povinností pořadatele soutěže mít na startu přiměřené množství náhradních čipů),
b) je závodníkovi vydán nejpozději 5 minut před startem jeho soutěžní přijímač, závodník
jej však musí mít až do okamžiku startu vypnutý; výjimkou je závod štafet, kdy kromě
závodníků prvního úseku závodník obdrží soutěžní přijímač až po svém startu,
c) je závodníkovi vydána mapa.
Na startu:
a) nemusí být hlavním rozhodčím ke startu připuštěn ten, kdo nevyhovuje předepsaným
požadavkům, nebo je jinak nezpůsobilý pro závod (hlavní rozhodčí může pravomoc
přenést i na rozhodčího na startu),
b) je nejpozději závodníkovi sdělena informace o startovním koridoru jeho kategorie,
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c) je závodník odstartován startovním signálem nebo pokynem startéra do závodu,
v případě hromadného nebo intervalového startu v okamžiku začátku vysílání určené
kontroly,
d) může se svolením startéra ihned startovat závodník, který přijde z vlastní viny pozdě na
start, počítá se mu však startovní čas určený startovní listinou (závodníkovi, který přijde
pozdě na start z viny pořadatele, musí určit hlavní rozhodčí nebo vedoucí startu nový
startovní čas),
e) je vyhrazeno místo pro náhradní přijímače nebo jiné díly, pro které se mohou
závodníci, kteří zjistili poruchu, na úkor svého běžeckého času vrátit.
12.2. Startovní interval v kategorii je násobkem:
- 5 minut pro závod na klasické trati, dlouhé trati a noční závod,
- 2,5 minut pro závod na krátké trati,
- 2 minuty pro závod ve sprintu a závod ve foxoringu.
12.3. Denní závod nesmí odstartovat dříve než jednu hodinu po východu slunce a limit
posledního startujícího závodníka musí skončit před západem slunce; noční závod nesmí
odstartovat dříve než jednu hodinu po západu slunce a limit posledního startujícího
závodníka musí skončit před východem slunce.

13. Cíl
13.1. Prostor cíle včetně cílového koridoru musí být uspořádán přehledně, aby nevedl
k matení závodníků. Kromě toho musí být závodníkům umožněno volně nabíhat do
případného cílového koridoru ze všech směrů ze závodního prostoru.
Do cíle je závodník naváděn majákem. Od majáku musí být zřetelně viditelný buď začátek
cílového koridoru nebo cílová čára.
Maják je plnohodnotnou kontrolou, která se razí vždy jako poslední (není-li určeno její
vícenásobné ražení).
Na cíli:
a) musí být vyznačena výrazná cílová čára a nad ní umístěn ve výšce alespoň 2,5 metru
výrazný cílový transparent,
b) musí být cílový koridor široký alespoň 3 metry a cílová čára musí probíhat kolmo ke
směru doběhu,
c) musí být při použití kontrolních jednotek elektronického razícího a měřícího systému
umístěny na cílové čáře minimálně dvě cílové jednotky; při závodě štafet je minimálně
jedna cílová jednotka umístěna na cílové čáře v místě předávky a druhá pro poslední
úseky za cílovou čarou.
V doběhovém prostoru:
a) musí být za cílovou čarou ponechán dostatečný prostor k bezpečnému zabrzdění,
b) je závodník po protnutí cílové čáry povinen odevzdat startovní průkaz a, bylo-li
stanoveno pořadatelem, i mapu. Při použití kontrolních jednotek elektronického razícího
a měřícího systému je povinností závodníka provést vyčtení svého čipu ve vyčítací
jednotce pořadatele bez zbytečného odkladu; to platí i pro závodníka, který závod
nedokončil,
c) podává závodník případný protest proti události, ke které došlo v průběhu jeho
závodního času.
V cílovém prostoru:
a) musí být závodníkům k dispozici zdravotní služba a základní občerstvení (voda, čaj
nebo jiný vhodný nápoj),
b) musí být závodníkům včas k dispozici jejich věci přepravované pořadatelem ze startu,
c) je pořadatel povinen zajistit zveřejňování průběžných výsledků.
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13.2. Za okamžik dosažení cíle závodníkem se považuje:
a) při použití elektronického ražení oražení jedné z cílových jednotek, s výjimkou
posledního úseku při závodě štafet,
b) protnutí cílové čáry v případě posledního úseku štafet a v ostatních případech.
Průchod závodníka cílem se zaznamenává v minutách a celých sekundách, při použití
přesnější časomíry se nižší řády odříznou.

14. Limit
Pro každý závod musí být předem uveřejněn pořadatelem v pokynech časový limit pro
absolvování tratě. Závodník, který doběhl do cíle po stanoveném časovém limitu, není
hodnocen. Výchozí hodnota pro stanovení časového limitu je dvojnásobek času vítěze pro
kategorii M 20 podle Tab.2, není-li limit pořadatelem stanoven jinak.

15. Vyloučení ze soutěže, diskvalifikace
Závodník je vyloučen ze soutěže při nesplnění podmínek při prezenci nebo při hrubém
porušení Pravidel. Závodník vyloučený ze soutěže se neuvádí ve výsledkové listině, je
však uveden v protokolu soutěže. O vyloučení ze soutěže rozhoduje jury závodu na návrh
ředitele soutěže.
Závodník je diskvalifikován při porušení Pravidel, ke kterému došlo v průběhu závodu, a to
činností nebo skutkem, které Pravidla závodníkovi zakazují. Diskvalifikovaný závodník
není hodnocen, je však uveden ve výsledkové listině. O diskvalifikaci rozhoduje hlavní
rozhodčí.

16. Výsledky
16.1. Umístění závodníka (štafety/družstva) je dáno počtem správně nalezených kontrol
a dosaženým časem. Jestliže dva nebo více závodníků (štafet/družstev) dosáhnou stejného
výsledku (počtu nalezených kontrol a času), musí mít stejné umístění ve výsledkové
listině. Závodník, který kromě majáku nenalezl žádnou jinou kontrolu určenou pro jeho
kategorii, není hodnocen.
Průběžné výsledky jsou zveřejňovány v prostoru cíle podle informací uvedených
v pokynech, s aktualizací nejméně jednou za 30 minut.
Po doběhu posledního závodníka je na označeném místě vyvěšena předběžná
výsledková listina, spolu s uvedením lhůty, po kterou je možno podávat protesty proti
případným chybám v ní. Místo a dobu vyvěšení předběžné výsledkové listiny je nutno
volit tak, aby všichni závodníci měli možnost do ní nahlédnout.
16.2. Pořadatel musí do 14 dnů po soutěži uveřejnit protokol soutěže a výsledkovou listinu
tak, aby k ní měli možnost přístupu všechny zúčastněné oddíly, jejichž závodníci byli na
soutěži zastoupeni, a dále je povinen v uvedeném termínu zaslat tyto dokumenty
v elektronické podobě na sekretariát AROB.
Protokol závodu musí obsahovat tyto údaje:
a) název soutěže a její druh,
b) datum konání a místo soutěže,
c) pořádající složka (oddíl), zajišťující provedení soutěže,
d) závodní prostory včetně použitých map,
e) činovníci soutěže včetně kvalifikace, seznam pořadatelů pro zápočet bodů (např.
národní či reprezentační žebříček)
f) krátké zhodnocení soutěže, zejména dodržení časového harmonogramu, nedostatky
zjištěné při prezenci, protesty a rozhodnutí hlavního rozhodčího a jury závodu, návrhy
na disciplinární opatření, úrazy, technické a organizační závady, apod.,
g) případní závodníci vyloučení ze soutěže,
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h) schvalovací doložka hlavního rozhodčího (jury závodu),
i) datum vydání oficiálních výsledků,
j) podpisy hlavního rozhodčího a ředitele soutěže.
Výsledková listina musí obsahovat tyto údaje:
a) při závodech jednotlivců:
1. pro každého závodníka: pořadí, příjmení, jméno, index anebo oddíl, dosažený čas,
počet nalezených kontrol, získané body (při zařazení závodu do dlouhodobé soutěže),
limit pro získání výkonnostní třídy,
2. pro každou kategorii: délku trati, časový limit, soutěžní pásmo a vyhledávané
kontroly (např. 1,2,R3,4,R5)
Diskvalifikovaní a nehodnocení závodníci jsou uvedeni na konci výsledkové listiny
každé kategorie.
b) při závodech štafet (event. družstev):
1. pro každou štafetu (družstvo): pořadí, název oddílu/štafety (družstva), jména členů
štafety podle úseků resp. jména členů družstva, počty nalezených kontrol, celkový čas
a časy na úsecích (jednotlivých členů družstva),
2. pro každou kategorii: počet úseků (členů družstva) včetně určení pásma, počet kontrol
na jednotlivých úsecích a časový limit.
Diskvalifikované a nehodnocené štafety (družstva) jsou uvedeny na konci výsledkové
listiny každé kategorie.

17. Vybavení a chování závodníka při závodu
17.1.Vybavením závodníka se rozumí:
a) běžecké oblečení a obuv,
b) zaměřovací přijímač se sluchátky pro pásmo, ve kterém se závod koná,
c) startovní průkaz,
d) mapa,
e) startovní číslo,
f) buzola, hodinky, mapník, sport tester, svítilna, lupa, brýle či jiné zdravotní pomůcky
podle druhu závodu a potřeb závodníka.
Běžecké oblečení a obuv závodníka musí odpovídat povaze závodu a povětrnostním
podmínkám. Vyžaduje-li to charakter závodního prostoru, může pořadatel nařídit použití
oblečení zakrývajícího kompletně horní a/nebo dolní končetiny a/nebo použití
odpovídající obuvi. Porušení je důvodem k nepřipuštění ke startu, případně
k diskvalifikaci.
Závodník musí mít zaměřovací přijímač pro pásmo, ve kterém se závod koná. Náhradní
přijímač nebo jeho součásti a příslušenství si může závodník ponechat v určeném prostoru
na startu a v průběhu závodu se pro ně na úkor svého času vracet. Kromě přijímače není
povoleno provozovat žádné další telekomunikační zařízení. Přístroje s GPS jsou povoleny
v případě, že neobsahují digitální mapy a neumožňují dálkovou komunikaci.
Pro lepší identifikaci závodníků pořadatel přidělí závodníkům startovní čísla. Startovní číslo
musí být umístěno viditelně v horní polovině těla závodníka z přední strany, nestanoví-li
pokyny jinak. Případné výjimky z povinného vybavení závodníka pro daný závod musí
schválit ředitel soutěže. Na soutěžích 1.stupně jsou startovní čísla povinná.
17.2. Chování závodníka a dalších osob
Během závodu je povinnost dodržovat tyto zásady:
a) dojde-li během závodu k neštěstí, je každý účastník soutěže povinen postiženému
pomoci v rámci svých možností a schopností,
b) při běhu po silnici je závodník povinen dodržovat dopravní předpisy,
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c) závodník nesmí vstupovat do zahrad, oplocených pozemků, do polí a luk, kde by mohla
vzniknout škoda,
d) závodník nesmí vstupovat na dálnice,
e) závodník odpovídá za všechny jím způsobené škody,
f) závodník, který prošel cílem, se již nesmí znovu vrátit do prostoru závodu před jeho
ukončením bez svolení hlavního rozhodčího, ani se nesmí odebrat na start nebo na jiné
místo, kde by mohl přijít do styku se závodníky, kteří dosud neodstartovali,
g) závodník, který vzdá závod, je povinen oznámit tuto skutečnost co nejrychleji do cíle
a odevzdat svůj startovní průkaz; dále již nesmí pokračovat v závodě, ani odejít bez
svolení hlavního rozhodčího znovu do prostoru závodu, a nesmí radou nebo jiným
způsobem pomáhat těm, kteří závod ještě neukončili.
Všechny osoby přítomné na soutěži v ROB se mají chovat poctivě a čestně:
a) závodník se pod trestem diskvalifikace nesmí pokusit získat nedovolenou výhodu před
soupeři prohlížením závodního prostoru v době, kdy tento byl již prohlášen za uzavřený,
získáváním podstatných zpráv apod.,
b) závodník je povinen chovat se ohleduplně k soupeřům, činovníkům i divákům,
c) závodník pod trestem diskvalifikace nesmí používat jakékoli dopingové prostředky,
d) závodník pod trestem diskvalifikace nesmí během závodu přijímat od jiných osob
jakékoli informace nebo jinou pomoc vedoucí ke zvýhodnění v závodu, a/nebo takové
informace nebo pomoc poskytovat jiným osobám,
e) závodník pod trestem diskvalifikace nesmí během závodu používat jakékoli dopravní
prostředky (není-li to pro závod v některé z ostatních forem dle pravidel povoleno nebo
přímo nařízeno pořadatelem),
f) účastník soutěže se pod trestem diskvalifikace bez výslovného svolení ředitele soutěže
nebo hlavního rozhodčího nesmí pohybovat v pořadatelem zakázaném prostoru,
g) závodník pod trestem diskvalifikace nesmí během závodu vzájemně spolupracovat
s dalšími závodníky,
h) závodník si pod trestem diskvalifikace nesmí během závodu vyměnit s jiným
závodníkem soutěžní přijímač, mapu, startovní průkaz, ani sejmout či zaměnit startovní
číslo.
Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pokyny a příkazy pořadatele.
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PŘÍLOHA A – TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYSÍLAČE ROB
1. Všeobecná ustanovení
Mimo relaci nesmí vysílač ani jeho anténa vyzařovat žádnou vf energii.
Vysílací zařízení pro ROB musí vyhovovat předpisům pro provoz amatérských rádiových
stanic.
Po dobu své relace vysílače opakovaně vysílají jeden z následujících kódů Morseovy abecedy,
rychlostí 35 až 100 Paris: MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, MO.
Při závodě s více než 5 kontrolami na jednom pásmu musí být:
a) frekvence vysílačů a majáku pro závod v pásmu 3,5 MHz s odstupem minimálně 30
kHz, pro závod v pásmu 144 MHz s odstupem minimálně 350 kHz,
b) rychlost vysílaných znaků na první a druhé frekvenci výrazně odlišná (minimální rozdíl
rychlostí je 20 zn/min).

2. Vysílače pro pásmo 3,5 MHz
Technické parametry
a) Kmitočet nosné3520–3750 kHz
b) Výstupní vf výkon
0.5–2 W / 50 Ω
na soutěžích prvního stupně
na ostatních soutěžích 0.2–2 W / 50 Ω
c) Druh modulace =
A1A (klíčovaná nemodulovaná nosná)
d) Rozdíl mezi výkony vysílačů v jednom závodu max. 3 dB
Anténa vysílače v pásmu 3,5 MHz musí mít vertikální polarizaci a musí být co nejlépe
přizpůsobena vysílači. V případě použití drátové antény musí mít anténa i protiváha délku
v rozmezí 5 až 10 metrů. Anténa i protiváha musí být instalovány v plné délce.

3. Vysílače pro pásmo 144 MHz
Technické parametry
a) Kmitočet nosné144,500–144,900 MHz a 145,200–145,575 MHz
b) Efektivní vyzářený výkon (ERP)
na soutěžích I. stupně = 100–500 mW
na ostatních soutěžích = 50–500 mW
c) Druh modulace =
A2A (klíčovaná nosná amplitudově modulovaná tónem 800 1600 Hz nebo stálá nosná amplitudově modulovaná klíč.tónem)
d) Hloubka AM modulace =
60–90 %
e) Rozdíl mezi ERP vysílačů v jednom závodu =
3 dB
f) Rozdíl mezi hloubkou modulace u AM vysílačů v jednom závodu =
10 %
Anténa vysílače v pásmu 144 MHz musí mít horizontální polarizaci a v horizontální rovině
musí mít všesměrovou vyzařovací charakteristiku s nerovnoměrností max. 3 dB. Zářič
musí být instalován nejméně 2 metry nad zemí.

4.. Vysílače pro foxoring
U vysílačů pro foxoring neplatí ustanovení pro výkon vysílače. Výkon i anténa musí být
zvolena tak, aby byl splněn požadavek slyšitelnosti ve vzdálenosti minimálně 30 m
a maximálně 250 metrů od antény.
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PŘÍLOHA B – SOUTĚŽNÍ ŘÁD
1. Všeobecná ustanovení
Soutěžní řád uvádí podmínky pořádání soutěží v ROB na území České republiky, jakož
i podmínky, za kterých se závodníci soutěží účastní. Tento Soutěžní řád platí současně
s Pravidly.
Rada AROB každoročně zveřejní nejpozději do 31.srpna návrh termínů soutěží 1.stupně na
následující rok a nejpozději do 30.listopadu vyhlásí kalendář těchto soutěží. Termíny
soutěží je třeba koordinovat s termíny soutěží v orientačním běhu a s termíny soutěží na
radioamatérských pásmech. K pořádání soutěží 1.stupně se uchazeči hlásí písemně
nejpozději do 30.září s uvedením druhu soutěže, datem a místem konání
a předpokládanými závodními prostory. Ustanovení tohoto článku platí obdobně pro
stanovení termínů soutěží 2. a 3.stupně.

2. Struktura soutěží
Mistrovské soutěže se dělí podle nejvyšší výkonnostní třídy, kterou lze na soutěži získat, a to
na soutěže prvního, druhého a třetího stupně (1.-3.stupeň).
Soutěžemi 1.stupně jsou Mistrovství České republiky a další soutěže určené jako soutěže
1.stupně. Na nich se nevypisují kategorie MD7 a MD9
Mistrovství České republiky se pořádá:
a) na klasické trati v pásmu 144 MHz a v pásmu 3,5 MHz pro kategorie MD12, MD14,
MD16, MD19, MD20, D35, M40, MD50 a M60,
b) na krátké trati v pásmu 144 MHz a v pásmu 3,5 MHz pro kategorie MD12, MD14,
MD16, MD19, MD20, D35, M40, MD50 a M60,
c) na dlouhé trati v jednom pásmu nebo v kombinaci dvou pásem pro kategorie MD19,
MD20, D35, M40, MD50 a M60
d) ve sprintu v pásmu 3,5 MHz pro kategorie MD12, MD14, MD16, MD19, MD20, D35,
M40, MD50 a M60,
e) v nočním závodě pro kategorie MD19, MD20, D35, M40, MD50 a M60,
f) ve foxoringu v pásmu 3,5 MHz pro kategorie MD12, MD14, MD16, MD19, MD20,
D35, M40, MD50 a M60,
g) ve štafetách v pásmu 3,5 MHz pro kategorie MD 14,MD 19,MD 20, D35 a M 40,
Akademické mistrovství ČR na klasické trati v pásmu 144 MHz a 3,5 MHz se pořádá pouze
pro studenty vysokých škol bez ohledu na formu studia.
Soutěžemi 2.stupně jsou Krajské přebory a další soutěže určené jako soutěže 2.stupně.
Soutěžemi 3.stupně jsou okresní a místní přebory.
Nemistrovské soutěže jsou ostatní soutěže (pohárové, náborové, apod.), nezařazené do
systému mistrovských soutěží. Na těchto soutěžích lze získat třetí výkonnostní třídu (viz
Klasifikační řád).
Pro soutěže 2. a 3.stupně a pro nemistrovské soutěže neplatí omezení pro vypisování
závodních kategorií.

3. Účast v soutěžích
Soutěže 1.stupně jsou vypsány pro závodníky s první, druhou a třetí výkonnostní třídou.
Povinnost výkonnostní třídy se nevztahuje na závodníky s cizí státní příslušností
neregistrovaných u AROB. Mistrovství České republiky jsou pořádána jako mezinárodní
soutěže. Titul mistra České republiky získává vítězný závodník bez ohledu na státní
příslušnost a členství v oddíle registrovaném u AROB.
Soutěží 2. a 3. stupně se mohou zúčastnit závodníci všech výkonnostních tříd i bez
výkonnostní třídy.
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Při Mistrovství ČR štafet je štafeta složena ze tří závodníků téhož oddílu registrovaného
u AROB, kteří běží tři bezprostředně navazující úseky. Při startu zahraniční štafety platí
předchozí věta obdobně.

4. Dlouhodobé soutěže
Rada AROB může vypsat dlouhodobé soutěže, do kterých mohou být zařazeny mistrovské
soutěže 1. a 2. stupně a nemistrovské soutěže.

5. Národní žebříček
5.1.Rada AROB vyhodnocuje Národní žebříček jako pomocné kritérium pro zjišťování
výkonnosti sportovců a jejich zařazení do reprezentačních výběrů a udělení výkonnostních
tříd. Národní žebříček se vyhodnocuje vždy v rámci jednoho kalendářního roku a konečné
pořadí je dáno součtem bodů získaných v jednotlivých závodech. Do Národního žebříčku
se započítávají všechny soutěže 1.stupně s výjimkou Mistrovství ČR ve štafetách
a Akademického mistrovství.
5.2.Výpočet Národního žebříčku
Do Národního žebříčku se zařadí závodníci, kteří jsou v evidenci AROB, účastní se některého
ze závodů žebříčku a umístí se na bodovaném místě. Závodník může být hodnocen
v Národním žebříčku v rámci jednoho kalendářního roku pouze v jedné kategorii.
Závodník může požádat AROB do 28. února příslušného roku o hodnocení v kategorii
jiné, než ve které má podle věku a pohlaví v příslušném roce startovat.
V závodu bodují závodníci podle níže uvedené tabulky. Závodníci, kteří jsou v závodě
z jakéhokoli důvodu nehodnoceni (po limitu, vzdal, diskvalifikován, nehodnocen) mají
nulový bodový zisk. Místa pořadí výsledkové listiny obsazená nebodujícími závodníky se
vynechají. V případě stejného umístění se závodníkům přidělí počet bodů odpovídající
danému výsledku a body pro další nevyužitá pořadí se vynechají.
umístění
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZÍSKANÉ BODY 30 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Hodnocení se provádí samostatně pro každou oficiální kategorii. Celkové hodnocení
v Národním žebříčku je dáno prostým součtem všech získaných bodů po odečtení dvou
nejnižších bodových zisků (včetně nulových při neúčasti či v případě, že byl závodník
nehodnocen).
5.3.Náhradní výpočty
Závodník obdrží průměrný bodový zisk ze závodů, na kterých startoval, za závody na nichž
a) zastával funkci činovníka nebo pořadatele,
b) bylo-li mu chybou pořadatele zabráněno dosáhnout v závodě odpovídajícího výsledku
(závodník neměl rovnocenné podmínky s ostatními),
c) došlo-li při závodu k závadě mající za následek anulování závodu v dané kategorii,
Počet takto započtených průměrných bodových zisků přitom nesmí přesáhnout počet
závodů, na kterých závodník startoval. To neplatí při započítání průměrného bodového
zisku z důvodů uvedených pod písmeny b) a c).
Pro výpočet a hodnocení Krajského žebříčku se užijí ustanovení o Národním žebříčku
obdobně.
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6. Registrace a evidence závodníků
6.1.Příslušnost závodníka k oddílu a kraji (oblasti)
Závodník je hodnocen zásadně v rámci oddílu, ve kterém je registrován jako člen AROB.
Výsledky závodníků registrovaných přímo Radou AROB se nezapočítávají žádnému
oddílu ani kraji.
Podmínky vzniku a zániku členství jednotlivců ve složkách AROB definují její Stanovy.
Přestupní termín je stanoven k datu 31. prosince příslušného kalendářního roku (viz
Přestupní řád).
6.2. Registrační průkaz závodníka
Registrační průkaz je základním dokumentem, kterým závodník prokazuje:
a) totožnost (jméno, příjmení, datum narození),
b) přidělený index,
c) příslušnost k oddílu ROB,
d) zdravotní způsobilost.
Registrační průkaz vydává závodníkovi oddíl a svým potvrzením dává zároveň souhlas
s účastí závodníka na soutěžích ROB. Registrační průkaz opravňuje závodníka ke startu
na soutěžích ROB. Závodník je povinen dbát, aby všechny údaje v registračním průkazu
byly dokonale čitelné a odpovídaly skutečnosti. V případě zjištění závady může být
průkaz rozhodčím zadržen až do vyřešení problému.
6.3. Index závodníka
Index závodníka (např. GBM5901) je krátké kódové označení, jednoznačně definující
závodníka na území ČR. Index závodníka obsahuje informace:
a) o příslušnosti závodníka k oblasti (první písmeno)
b) o příslušnosti závodníka k oddílu (druhé a třetí písmeno)
c) o roce narození závodníka (první dvě číslice)
d) o pořadovém čísle závodníka v daném oddílu v daném roce narození tzv. identifikátor
(druhé dvě číslice). Pro identifikátor se používá výhradně jedna číselná řada od 01 do
49, u kategorií D se z důvodu identifikace pohlaví pořadové číslo zvýší o padesát.
Indexy oblastí jsou následující:
a) A – Praha (okres Hlavní město Praha),
b) B – Střední Čechy (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník,
Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník),
c) C – Jižní Čechy (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec,
Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor),
d) D – Západní Čechy (okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov),
e) E – Severní Čechy (okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem),
f) F – Východní Čechy (okresy Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod,
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí),
g) G – Jižní Morava (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár
nad Sázavou),
h) H – Severní Morava a Slezsko (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Přerov, Šumperk, Vsetín).
Indexy oddílů přiděluje AROB, přičemž indexy oddílů jsou přidělovány tak, aby definovaly
oddíl dle geografické polohy příp. podle sídla nebo názvu. Závodníci registrovaní přímo
Radou AROB mají písmennou část indexu ZZZ.
Index přiděluje svým členům oddíl ROB, který zároveň vede jejich evidenci.
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Pokud závodník ukončí aktivní činnost nebo vystoupí z oddílu, jeho index zůstane neobsazen.
Přestoupí-li závodník do jiného oddílu, bude mu vystaven nový registrační průkaz
a přidělen nový index v tomto oddílu.
Index závodníka musí být výrazně uveden na titulní straně registračního průkazu a uvádí se
i ve výsledkových listinách, databázích a seznamech závodníků.
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PŘÍLOHA C – KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
1. Všeobecná ustanovení
Systém výkonnostních tříd slouží k hodnocení výkonnosti závodníků. Podle dosažené úrovně
výkonnosti se závodníci zařazují do těchto výkonnostních tříd:
a) první výkonnostní třída (I. VT),
b) druhá výkonnostní třída (II. VT),
c) třetí výkonnostní třída (III. VT).

2. Platnost výkonnostní třídy
Výkonnostní třída platí v kalendářním roce, ve kterém byly splněny podmínky pro její
udělení, a v roce následujícím, a to od data splnění podmínek pro její získání. Nebyla-li
výkonnostní třída v době své platnosti obnovena, snižuje se po uplynutí doby platnosti
vždy o jeden stupeň na dobu jednoho roku, a to až na třetí výkonnostní třídu (III. VT). Při
přestupu závodníka do vyšší věkové kategorie se výkonnostní třída nesnižuje.
Platnost výkonnostní třídy lze na základě písemné žádosti závodníka Radě AROB
z mimořádných důvodů (mateřská dovolená, dlouhodobé zdravotní problémy, apod.)
prodloužit, nejdéle však o jeden rok.

3. Evidence výkonnostních tříd
Výkonnostní třídy eviduje oddíl ROB u svých členů, AROB eviduje výkonnostní třídy na
základě evidence oddílů ROB.

4. Podmínky pro udělení výkonnostní třídy
I. VT se uděluje závodníkům, držitelům nejméně II. VT, kteří:
a) se na soutěžích prvního stupně nebo na mezinárodní soutěži s účastí nejméně čtyř států,
při podmínce minimálního počtu pěti závodníků v kategorii, umístili v jednom závodě
na 1. místě nebo nalezli stejný počet vysílačů jako vítěz a neměli čas horší než 1,1
násobek času vítěze,
b) se umístili v první čtvrtině Národního žebříčku,
II. VT se uděluje závodníkům, držitelům nejméně III. VT, kteří:
a) se na soutěžích druhého stupně, při podmínce minimálního počtu pěti závodníků
v kategorii, umístili v jednom závodě na 1. místě nebo nalezli stejný počet vysílačů jako
vítěz a neměli čas horší než 1,1 násobek času vítěze,
b) se na soutěžích prvního stupně, při podmínce minimálního počtu pěti závodníků
v kategorii, nalezli stejný počet vysílačů jako vítěz a neměli čas horší než 1,3 násobek
času vítěze,
c) se umístili v první čtvrtině Krajského žebříčku,
d) se umístili ve druhé čtvrtině Národního žebříčku.
III. VT) se uděluje závodníkům, kteří na libovolném oficiálním mistrovském či
nemistrovském závodu v ROB byli hodnoceni a nalezli všechny vyhledávané vysílače své
kategorie.
Při matematických výpočtech se zaokrouhluje vždy nahoru na celé jednotky (počet osob,
sekunda apod.).
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PŘÍLOHA D – PŘESTUPNÍ ŘÁD
1. Všeobecná ustanovení
Přestupní řád definuje přestupy závodníků mezi oddíly a podmínky těchto přestupů. Závodník
může být pro účely hodnocení v soutěžích ROB registrován pouze v jednom oddílu ROB.
Ustanovení Soutěžního řádu týkající se registrace a evidence závodníka zůstávají Přestupním
řádem nedotčena.

2. Podmínky přestupů
Přestupní termín je stanoven k datu 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Přestup se provádí písemnou formou prostřednictvím přestupního lístku. Přestupní lístek musí
být potvrzen oddílem, ze kterého sportovec přestupuje a oddílem, do kterého sportovec
přestupuje. Současně musí být vyjádřen souhlas sportovce s přestupem.
Oddíl nemůže bránit sportovci v přestupu do jiného oddílu.
Přestupní lístek se zasílá na sekretariát AROB. Neúplné nebo nesprávně vyplněné přestupní
lístky nebo lístky zaslané po termínu se neevidují a vrátí se zpět oddílu, odkud sportovec
přestupuje.
Vzor přestupního lístku:
Oddíl
název oddílu
ze kterého závodník přestupuje

index oddílu

razítko, podpis

dosavadní index

podpis

nový index

datum přestupu

do kterého závodník přestupuje

Jméno a příjmení závodníka
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PŘÍLOHA E – DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
1. Všeobecná ustanovení
Disciplinární řád definuje provinění proti Pravidlům a dalším sportovním předpisům, způsob
jejich projednání a uložení sankce za prokázané provinění.
Proviněním se rozumí zaviněné jednání, úmyslné i nedbalostní, kterým jsou porušeny
povinnosti stanovené v Pravidlech a dalších sportovních předpisech. Jednáním se rozumí
i opomenutí takového konání, k němuž byl přestupce podle okolností povinen.
Proviněním podle Disciplinárního řádu není jednání, které je porušením stanov AROB.

2. Sankce
2.1. Účelem sankce je výchovné působení na toho, kdo se provinění dopustil, a ukládá se
formou:
a) napomenutí,
b) peněžité pokuty,
c) zákazu činnosti.
Sankce se ukládají samostatně a lze je uložit pouze do 1 roku od spáchání provinění.
Při stanovení sankce se přihlíží k závažnosti provinění a k okolnostem, za nichž k provinění
došlo.
Rozhodčím lze dále uložit (samostatně nebo v souběhu) tyto sankce:
a) přezkoušení z Pravidel a dalších souvisejících předpisů,
b) snížení třídy rozhodčího o 1 stupeň,
c) odejmutí třídy rozhodčího.
2.2. Za polehčující okolnost se považuje, kdy osoba, která se provinění dopustila:
a) byla ke svému jednání vyprovokována,
b) nebyla dosud pro podobné jednání projednávána,
c) dobrovolně nahradila způsobenou škodu,
d) veřejně se omluvila a projevila upřímnou lítost,
e) sama provinění ohlásila,
f) účinně napomáhala při jeho objasňování.
2.3. Za přitěžující okolnost se považuje, kdy osoba, která se provinění dopustila:
a) provedla jej surovým způsobem, zákeřně nebo lstí,
b) svedla k provinění jiného,
c) spáchala více provinění současně,
d) byla za podobná provinění v daném roce již projednána,
e) svým jednáním ovlivnila regulérnost soutěže nebo zdárné uspořádání akce.
2.4. Napomenutí je nejmírnější formou sankce. Vyslovuje se písemně a v jednom kalendářním
roce jej lze vyslovit jen jednou.
2.5. Peněžitou pokutu lze uložit nejvýše dvakrát v jednom kalendářním roce:
a) jednotlivci až do výše 10 000,- Kč,
b) oddílu až do výše 50 000,- Kč,
Peněžitou pokutu lze uložit též vedle zákazu činnosti. Peněžitou pokutu vymáhá subjekt,
jehož disciplinární orgán pokutu uložil.
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2.6. Zákaz činnosti lze uložit závodníkovi, činovníkovi, trenérovi, rozhodčímu, případně
dalšímu doprovodu na soutěži na:
a) určitou dobu, maximálně však 1 rok, s výjimkou sankce za doping,
b) na určitý počet soutěží téhož stupně v jednom kalendářním roce.
Sankce v podobě zákazu činnosti v sobě vždy zahrnuje i zákaz účasti na mezinárodních
soutěžích. Zákaz činnosti lze podmíněně odložit. Při podmínečném odložení se stanoví
zkušební doba, která nesmí překročit 2 roky.
2.7. Sankce za doping se upravují a jsou ukládány samostatně dle Směrnice pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu v jejím platném znění vydaném Antidopingovým výborem.

3. Disciplinární orgány
3.1. Disciplinárními orgány prvního stupně jsou:
a) disciplinární komise oddílu ROB pro soutěže druhého a třetího stupně (ve vztahu ke
svým členům),
b) disciplinární komise AROB ČR pro soutěže prvního stupně a mezinárodní soutěže.
3.2. Disciplinárními orgány druhého stupně jsou:
a) disciplinární komise AROB při odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise oddílu
ROB,
b) Rada AROB při odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise AROB.
V případě pochybností o tom, který orgán má rozhodnout v prvním stupni, rozhoduje Rada
AROB.

4. Postup v disciplinárním řízení
Disciplinární řízení se zahájí, má-li se za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Řízení
zahajuje disciplinární orgán prvního stupně z vlastního podnětu nebo z podnětu
kteréhokoliv účastníka soutěže.
Při disciplinárním řízení je disciplinární orgán povinen:
a) neprodleně postoupit projednání věci příslušnému disciplinárnímu orgánu, není-li
k projednání sám příslušný,
b) postupovat v řízení tak, aby bylo ukončeno nejpozději do 2 měsíců od zahájení řízení,
v případě nutnosti lze lhůtu prodloužit; má-li disciplinární orgán za to, že podnět
neopravňuje zahájit disciplinární řízení, věc odloží a o odložení informuje toho, kdo
podnět k řízení podal,
c) v řízení náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti projednávaného případu; za
tímto účelem je oprávněn přizvat osoby, které mohou sdělit důležité informace, nebo si
vyžádat písemné dokumenty a zprávy, případně jiné materiály,
d) umožnit přestupci vyjádřit se v rámci disciplinárního řízení ke všem skutečnostem,
které jsou podkladem pro rozhodnutí disciplinárního orgánu,
e) upozornit orgány činné v trestním řízení, jestliže je dáno podezření ze spáchání
trestného činu,
f) rozhodnout o uložení sankce, jsou-li dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti
provinění; disciplinární orgán může rozhodnout, že od uložení sankce upustí, pokud sám
průběh řízení splnil výchovný účel a s ohledem na osobu přestupce a povahu provinění
není třeba sankci uložit,
g) zastavit řízení, vyjde-li v řízení najevo, že k provinění nedošlo,
h) pořídit o průběhu řízení zápis s obsahem podstatných údajů o průběhu a závěrech
řízení; je-li toho třeba, pořídí se zápis doslovný,
i) vydat na konci řízení písemné rozhodnutí s odůvodněním a poučením o možnosti
o odvolání.
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5. Odvolací řízení
Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně se lze do 15 dnů od doručení
rozhodnutí odvolat k disciplinárnímu orgánu druhého stupně. Odvolání může podat
přestupce a osoba, která k disciplinárnímu řízení dala podnět. Proti rozhodnutí
disciplinárního orgánu druhého stupně již není odvolání přípustné.
Odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolací orgán si urychleně vyžádá veškeré podklady orgánu prvního stupně.
Člen disciplinárního orgánu, který rozhodoval v prvním stupni, nemůže rozhodovat
o odvolání jako člen odvolacího orgánu.
Odvolací orgán může:
a) potvrdit rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně,
b) zrušit rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně a věc vrátit k novému
projednání,
c) zrušit rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně a sám ve věci rozhodnout.
Odvolací orgán nemůže uložit vyšší sankci než tu, kterou uložil disciplinární orgán v prvním
stupni. To neplatí odvolá-li se osoba, která dala k disciplinárnímu řízení podnět.

6. Rozhodování disciplinárního orgánu
Disciplinární orgán rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je platné, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina členů disciplinárního orgánu.
Disciplinární komise oddílu ROB a disciplinární komise AROB je nejméně tříčlenná.

7. Poplatky při odvolání
Při odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně je stanoven poplatek ve
výši 200 Kč. Poplatek hradí ten, kdo se odvolal. Pokud je odvolání vzato zpět před
svoláním odvolacího orgánu k této věci, poplatek se vrací v plné výši.

8. Evidence sankcí uložených disciplinárním orgánem
Disciplinární orgány jsou povinny vést evidenci o projednávaných věcech a o sankci, která
byla uložena. V evidenci se uvádí tyto údaje:
a) jméno, příjmení a bydliště přestupce,
b) index a příslušnost přestupce k oddílu,
c) druh provinění,
d) uložená sankce včetně data rozhodnutí,
e) údaje o možnostech odvolání,
f) složení disciplinárního orgánu a další potřebné údaje.
Evidence se vede u subjektu, jehož disciplinární orgán ve věci rozhodoval. Záznamy o uložení
sankce se skartují po uplynutí 5 let od jeho uložení s výjimkou sankce za doping, které se
skartují po uplynutí 15ti let od vypršení uložené sankce.
Sankce uložené disciplinárním orgánem se s výjimkou napomenutí zaznamenávají:
a) registrovaným závodníkům do registračního průkazu,
b) rozhodčím do průkazu rozhodčího,
c) trenérům do průkazu trenéra.
V případě, že od poslední uložené sankce uplynuly více než 3 roky, sankce se automaticky
zahlazuje a na přestupce se hledí, jako by nebyl postižen. U osob, které se provinění
dopustily před osmnáctým rokem věku, se tato doba zkracuje na 2 roky. Toto ustanovení
se nevztahuje na sankce uložené za odmítnutí provedení antidopingové kontroly nebo za
prokázaný doping.
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9. Druhy provinění
9.1. Proviněním jednotlivce, které je důvodem k zahájení disciplinárního řízení je:
a) opakovaná diskvalifikace v závodě,
b) opakované vyloučení ze soutěže,
c) nesportovní chování spočívající zejména v hrubých urážkách, výhrůžkách
a zesměšňování ostatních účastníků soutěže a diváků, v neuposlechnutí příkazu
rozhodčího nebo pořadatele, v poškození technického zařízení, ve fyzickém napadení
druhého nebo vyvolání rvačky a/nebo v neposkytnutí pomoci při zranění druhého nebo
odmítnutí pomoci při hledání jiného závodníka,
d) machinace narušující regulérnost soutěže,
e) u rozhodčího opakované porušení Pravidel a ostatních norem AROB, nesprávné
rozhodování a za způsobené chyby technického rázu, které mohou mít vliv na
regulérnost soutěže,
f) nesprávný postup při přestupu do jiného oddílu spočívající v nedodržení přestupních
termínů a/nebo v startu za jiný oddíl v době před vyřízením přestupu,
g) provádění neoprávněných změn a zápisů v průkazech AROB,
h) odmítnutí provedení antidopingové zkoušky a/nebo prokázaný doping,
9.2. Proviněním oddílu, které je důvodem k zahájení disciplinárního řízení je:
a) včasné neodřeknutí uspořádání soutěže prvního stupně,
b) nedostatečná příprava soutěže mající za následek její neuspořádání,
c) machinace narušující regulérnost soutěže,
d) nedostatečné utajení při organizaci soutěže,
e) nedodržení přestupních termínů.
f) nevydání oficiálních výsledků ve stanoveném termínu
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PŘÍLOHA F – ORGANIZAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Rozhodčí je pracovník soutěže (závodu) ROB, který se podílí na organizaci soutěže
(závodu) a který rozhoduje v rámci Pravidel na svěřeném úseku.
1.2. Práva a povinnosti rozhodčího:
Rozhodčí má právo:
a) být jmenován do funkce rozhodčího soutěže ROB podle dosažené kvalifikační třídy,
b) na náhradu cestovného dle platných předpisů a na bezplatné ubytování a stravování na
soutěži,
c) vyjádřit své odlišné stanovisko k rozhodnutí jiného rozhodčího na téže soutěži formou
protestu nebo formou stížnosti Radě AROB.
Rozhodčí je povinen:
a) znát Pravidla včetně příloh a ostatní předpisy související se soutěžemi ROB a řídit se
jimi,
b) rozhodovat objektivně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
c) dodržovat pravidla slušného chování,
d) přestupky proti Pravidlům neprodleně oznámit hlavnímu rozhodčímu,
e) absolvovat potřebná školení a zkoušky.

2. Kvalifikační třídy rozhodčích
2.1. Rozhodčí ROB se zařazují do těchto kvalifikačních tříd:
a) mezinárodní rozhodčí,
b) rozhodčí první třídy (I. třídy),
c) rozhodčí druhé třídy (II. třídy),
d) rozhodčí třetí třídy (III. třídy).
Mezinárodní rozhodčí jmenuje na návrh Rady příslušný orgán IARU R1.
Rozhodčím první třídy se může stát pouze rozhodčí druhé třídy, který zároveň
a) dosáhl věku nejméně 24 let,
b) má nejméně čtyřletou praxi v pořádání a rozhodování soutěží ROB, z toho 2 roky na
soutěžích prvního stupně,
c) složil předepsanou zkoušku.
Rozhodčím druhé třídy se může stát pouze rozhodčí třetí třídy, který zároveň
a) dosáhl věku nejméně 20 let,
b) má nejméně dvouletou praxi v pořádání a rozhodování soutěží ROB, z toho nejméně
1 rok na soutěžích druhého stupně,
c) složil předepsanou zkoušku.
Rozhodčím třetí třídy se může stát každý, kdo zároveň:
a) dosáhl věku 18 let,
b) složil předepsanou zkoušku.
2.2. Nejméně 1x za 3 roky je rozhodčí povinen absolvovat alespoň dílčí proškolení z Pravidel
pořádané pro rozhodčí příslušné třídy, nestanoví-li Rada AROB jinak
2.3. Kvalifikační třída rozhodčího je platná po dobu 5 let od data potvrzení orgánem, který je
oprávněn třídu potvrdit. Před uplynutím doby platnosti musí rozhodčí požádat příslušný
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orgán o prodloužení platnosti (prolongaci). K žádosti o prolongaci přiloží seznam soutěží,
na jejichž organizaci se podílel, s uvedením zastávané funkce. Nezbytnou podmínkou
prolongace je to, že žadatel v posledních 3 letech absolvoval školení dle bodu 2.2.
Nedojde-li k prolongaci, sníží se třída o jeden stupeň na dobu 3 let. Sníženou třídu si
musí rozhodčí nechat potvrdit u příslušného orgánu do půl roku po ztrátě platnosti vyšší
třídy, jinak tato snížená třída zaniká.

3. Průkaz rozhodčího a evidence rozhodčích
3.1. Rozhodčí ROB se prokazuje průkazem rozhodčího, ve kterém jsou uvedeny následující
údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) kvalifikační třída a její evidenční číslo,
d) datum potvrzení nebo prolongace, podpis a razítko,
e) podpis rozhodčího,
f) další záznamy.
3.2. Evidenci rozhodčích vede oddíl ROB a AROB. Průkazy rozhodčím vydává a potvrzení
včetně prolongace v nich provádí:
a) Rada AROB u rozhodčích první třídy,
b) oddíl ROB u rozhodčích druhé a třetí třídy.

4. Zkušební komisař
4.1. Za účelem provádění zkoušek rozhodčích ROB jmenuje Rada AROB potřebný počet
zkušebních komisařů, kteří provádějí zkoušky z Pravidel a dalších souvisejících předpisů:
a) v komisi u zkoušek rozhodčích první třídy,
b) samostatně v ostatních případech.
4.2. Zkušební komisař může v rámci své působnosti přenést právo provádět zkoušky
rozhodčích třetí třídy na jinou osobu, která je rozhodčím minimálně druhé třídy a je
způsobilá zkoušku provést. To jej nezbavuje odpovědnosti za rozhodnutí o přiznání
kvalifikace rozhodčího třetí třídy.
4.3. Zkušební komisař absolvuje školení a zkoušky v rozsahu stanoveném Radou AROB.

5. Zkoušky rozhodčích
5.1. Zkušební komisař (komise) provádí zkoušku znalostí těchto předpisů ROB:
a) Pravidla,
b) Soutěžní řád,
c) Klasifikační řád,
d) Přestupní řád,
e) Disciplinární řád,
f) Organizační a zkušební řád pro rozhodčí.
5.2. Zkouška se provádí formou:písemného testu nebo ústního pohovoru. Při ústním pohovoru
volí zkušební komisař otázky podle vlastního uvážení a s ohledem na kvalifikační třídu,
o níž zkoušený usiluje; otázky pro písemné testy sestavuje zkušební komisař pověřený
Radou AROB v následujícím složení:
a) 15 otázek na znalosti Pravidel,
b) 5 otázek na znalosti předpisů uvedených v čl. 5.1. pod písm. b) až g).
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K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí složení všech předepsaných částí pro danou
kvalifikační třídu rozhodčího. O složení ústního pohovoru rozhoduje zkušební komisař
(komise), pro složení písemného testu je nutné:
a) správné zodpovězení alespoň 12 otázek u zkoušek rozhodčích druhé třídy,
b) správné zodpovězení alespoň 16 otázek u zkoušek rozhodčích první třídy.
5.3. Při neúspěšném pokusu může zkoušený požádat do 3 měsíců Radu AROB o opakování
zkoušky. Opakovanou zkoušku provádí stejný zkušební komisař (komise) v nejbližším
možném termínu dle rozhodnutí Rady AROB.
5.4. O vykonání zkoušky rozhodčího vyrozumí zkušební komisař (komise) příslušný orgán,
který rozhodčímu vydá průkaz a potvrdí získanou třídu rozhodčího.
Vzor písemného testu:
OTÁZKA – zakroužkujte správnou
A
B
C
odpověď (0 až 3 správných!)
1. Kdo nepatří mezi činovníky soutěže?
stavitel trati tajemník
hlavní technik
2. Kdy je nejpozdější termín pro přihlášení
30. září
31. října
31. prosince
pořádání soutěže na další rok?
3. Co musí být vždy uvedeno v propozicích jména
soutěžní
termín přihlášek
soutěže?
činovníků
kategorie
4. Kdo může podat návrh na zrušení
hlavní
jury závodu
startér
závodu?
rozhodčí
5. Kolik členů má jury závodu?
3
4
5
6. Ke kterým kategoriím lze zřídit elitní
M14
D16
M20
kategorii?
7. Jaké je povolená základní odchylka od
5%
10%
20%
času vítěze?
8. Jaké minimální vzdálenosti vysílačů od
300 m
400 m
500 m
sebe nikdy neplatí na krátké trati?
9. Při kterém MČR lze určit povinnost
dlouhá trať
sprint
štafety
v pořadí vyhledávání kontrol?
10. Ve kterých závodech lze stanovit
dlouhá trať
sprint
štafety
výměnu mapy?
11. Při kterých soutěžích prvního stupně
klasická trať krátká trať
dlouhá trať
trvá vysílací cyklus 5 minut?
12. Jaká je předepsaná velikost lampionu při
20×20 cm
30×30 cm
40×40 cm
závodě na krátké trati?
13. Který koridor je vždy třeba dodržet?
oboustranný startovní
cílový
14. Jak dlouho po západu slunce může
1 hodinu
2 hodiny
3 hodiny
nejdříve odstartovat noční závod?
15. Čím je vyznačeno místo cíle?
cílovou čarou transparentem koncem koridoru
16. Kolik titulů Mistra ČR lze během roku
7
8
9
maximálně získat v kategorii M20?
17. Kolik je minimální počet závodníků
není určen
3
5
v kat. pro zisk II.VT z 1 závodu?
18. Co vše uvádí na přestupním lístku oddíl,
razítko
podpis
slovní souhlas
ze kterého závodník přestupuje?
19. Jaká je maximální výše peněžité pokuty
1000 Kč
5000 Kč
10000 Kč
pro oddíl?
20. Jaká je maximální doba pozastavení
1 rok
2 roky
5 let
činnosti rozhodčího?
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PŘÍLOHA G – ORGANIZAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Trenérem ROB je výchovný pracovník, který řídí tréninkový proces sportovců v ROB
s cílem dosáhnout co nejlepší sportovní výkonnosti u jednotlivců i kolektivu.
1.2. Trenér při svém působení na sportovce uplatňuje potřebné formy a metody práce z oblasti
pedagogicko-psychologické, sportovně-technické, biologické a fyziologické s ohledem na
věk a sportovní vyspělost svých svěřenců.
1.3. Trenér je povinen absolvovat potřebná školení a zkoušky, které jsou předpokladem jeho
úspěšné práce.
1.4. Trenér má právo na odměnu za vykonanou práci a na náhradu nutných výdajů
souvisejících s jeho působením ve funkci trenéra, není-li dohodnuto jinak.

2. Kvalifikační třídy trenérů
2.1. Trenéři ROB se zařazují do těchto kvalifikačních tříd:
a) trenér první třídy (I. třídy),
b) trenér druhé třídy (II. třídy),
c) trenér třetí třídy (III. třídy),
Trenérem první třídy se může stát pouze trenér druhé třídy, který zároveň:
a) dosáhl věku nejméně 24 let,
b) má nejméně šestiletou praxi v tréninkové činnosti,
c) absolvoval Trenérskou školu FTVS UK Praha a složil předepsanou zkoušku nebo
absolvoval jiné vysokoškolské vzdělání s aprobací na trenérství nebo tělesnou výchovu
a doplnil si ho o vzdělání ze specializace ROB.
Trenérem druhé třídy se může stát pouze trenér třetí třídy, který zároveň:
a) dosáhl věku nejméně 21 let,
b) má nejméně tříletou praxi v trenérské činnosti,
c) absolvoval školení v rozsahu uvedeném v čl. 6 a složil předepsanou zkoušku.
Trenérem třetí třídy se může stát každý, kdo zároveň:
a) dosáhl věku nejméně 18 let,
b) absolvoval školení v rozsahu uvedeném v čl. 6 a složil předepsanou zkoušku.
2.2. Kvalifikační třídu trenéra uděluje Rada AROB a je platná po dobu 5 let od data udělení.
Před uplynutím doby platnosti musí trenér požádat o prodloužení platnosti (prolongaci).
Prolongací se platnost třídy prodlužuje na dalších 5 let. Nejméně každé 3 roky je trenér
povinen absolvovat dílčí školení. Pokud stanovené školení trenér neabsolvuje, může mu
být třída snížena, případně i zcela odejmuta.

3. Průkaz trenéra a evidence trenérů
Trenér se prokazují průkazem trenéra, ve kterém jsou uvedeny následující údaje:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) kvalifikační třída a její evidenční číslo,
d) datum udělení, podpis a razítko AROB,
e) podpis trenéra,
f) záznamy o školení.
Evidenci trenérů vede oddíl ROB a AROB.
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4. Zkoušky trenérů
4.1. Za účelem provádění zkoušek trenérů ROB jmenuje Rada AROB potřebný počet
zkušebních komisařů s odpovídající kvalifikací, kteří provádějí zkoušky:
a) v komisi u zkoušek trenérů druhé třídy,
b) samostatně u zkoušek trenérů třetí třídy.
Za zkoušky trenérů první třídy se považují závěrečné zkoušky Trenérské školy FTVS UK
Praha se specializací ROB nebo všechny náležitosti závěrečné zkoušky jiného
vysokoškolského vzdělání s aprobací na trenérství nebo tělesnou výchovu včetně zkoušek
ze specializace ROB.
4.2. Zkouška trenérů druhé a třetí třídy se provádí ústní nebo písemnou formou. Při
neúspěšném pokusu může zkoušený požádat zkušebního komisaře (zkušební komisi)
o opakování zkoušky. Zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 2 měsíců od předchozí
neúspěšné zkoušky a opakovanou zkoušku provádí stejný zkušební komisař (zkušební
komise). V případě, že zkoušený opětovně nevyhoví u zkoušky, je povinen absolvovat
nové školení a teprve poté požádat o provedení zkoušky. O vykonání zkoušky trenéra
vyrozumí zkušební komisař (zkušební komise) AROB, která vydá trenérovi průkaz
a potvrdí třídu trenéra.

5. Přechodná ustanovení
5.1.Kvalifikační třídy trenérů potvrzené Radou AROB do vydání tohoto předpisu se považují
za platné a potvrzené v souladu s tímto předpisem a vztahuje se na ně ustanovení čl. 2.2.
5.2. Rada AROB může na základě písemné žádosti trenéra uznat pro zařazení do první
kvalifikační třídy i jiné vysokoškolské vzdělání s tělovýchovným zaměřením, pokud
trenér splňuje ostatní podmínky a složil zkoušku ze specializace ROB.

6. Rozsah školení trenérů druhé a třetí třídy
Jednou z podmínek pro získání kvalifikace trenéra ROB druhé nebo třetí třídy je absolvování
školení o následujícím rozsahu a obsahu:
Obsah školení
1. Sportovní trénink
Úvod do sportovního tréninku
Sportovní trénink – systém
Pohybové schopnosti a dovednosti
Sportovní trénink – proces
2. Pedagogika sportu
3. Psychologie sportu
Psychologická příprava
Mentální trénink
Psychologická diagnostika
4. Anatomie, fyziologie
Základy anatomie svalů a kostí
Základy fyziologie zátěže
Zatížení, únava, zotavení
Základy zátěžové diagnostiky
5. První pomoc, prevence úrazů
První pomoc – teorie

Počet hod. II. třída
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
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Počet hod. III. třída
6
1
1
2
2
2
4
2
1
1
4
1
1
1
1
4
1

První pomoc – praxe
Doping
6. Hygiena, výživa, regenerace
Hygiena sportu, výživa
Regenerace
7. Orientační příprava
8. Sportovní management
Sportovní management
Právní aspekty managementu
9. Specializace ROB
9a. Technika zaměřování
Technická příprava – teorie
Technická příprava – praxe
Základy šíření vln
9b. Taktika
Organizační struktura a začlenění ROB
Taktická příprava – koučování
Taktická příprava dlouhodobá
9c. Pravidla ROB
Pravidla
Mezinárodní pravidla
9d. Vedení tréninku
Sportovní trénink dětí a mládeže
Sportovní trénink dospělých
Sportovní trénink vrcholového sportovce
9e. Cvičení a praktické příklady
Zimní příprava venku
Zimní příprava v tělocvičně
Strečink
Instalace vysílačů
Stavba závodu
Atletická abeceda
Azimut v ROB
9f. Technická zařízení ROB
Fyzikální základy technických zařízení
Údržba technických zařízení
10. Zkoušky
Celkem

1
1
2
1
1
1
1
1
21
4
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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2
1
2
1
1
2
2
1
1
28
5
1
3
1
5
1
2
2
3
2
1
4
2
1
1
9
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
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