
Změny pravidel ROB od 1.1.2020

Pravidla ROB 

Čl. 4.4. – poslední věta se mění takto: Obsluha kontroly zapisuje startovní čísla 
proběhnuvších závodníků přes kontrolu s přesností 5 minut.

Čl. 4.5. – první věta se mění takto: Rada deleguje z řad rozhodčích 1. a 2.třídy delegáta na 
soutěže 1.stupně a jeho náhradníka. 

Čl. 5.1. – první věta se mění takto : Pořadatel soutěže je povinen vydat a uveřejnit propozice 
soutěže nejméně 2 týdny před termínem přihlášek, u soutěží 1.stupně nejméně 3 týdny před 
termínem přihlášek.

Čl. 7 zní takto:
Pořadatel soutěže je povinen uveřejnit formou pokynů v dostatečném časovém předstihu tyto 
informace, pokud tak neučinil v propozicích
— složení jury závodu,
— podrobný časový harmonogram soutěže,
— informace o možnosti tréninku (čas, místo, způsob),
— informace o zdravotním zabezpečení,
— stručnou charakteristiku závodního prostoru včetně možných nebezpečí,
— měřítko mapy a její formát, přesahuje-li A4,
— časový limit,
— čas startu 00,
— způsob startu,
— případné povinné úseky, občerstvovací stanice a zakázané prostory při závodě,
— hranice shromaždiště a prostoru vyhrazeného pro diváky a doprovázející osoby,
— místo šaten, toalet, mytí a uložení zavazadel apod.
— organizaci startu, údaje ke startovnímu koridoru,
— organizaci cíle, údaje k cílovému koridoru,
— způsob a místo zveřejňování průběžných výsledků,
— čas uzavření cíle,
— informace o vyhlášení výsledků (čas, způsob hodnocení, počet vyhodnocených, apod.),
— zvláštní úpravu 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,
— kontroly vyhledávané jednotlivými kategoriemi,
— počet a čísla vyhledávaných kontrol z jedné a druhé frekvence (řady), je-li použito
více frekvencí (řad),

Pořadatel je dále povinen zveřejnit startovní listinu všech kategorií tak, aby účastníci měli dostatek 
času se na závod připravit a dopravit se na start. 

Pořadatel soutěže je povinen pokyny a startovní listinu zveřejnit v písemné formě (bulletin, nástěnka) 
a v elektronické podobě (webové stránky). 

Čl. 10.2 – čtvrtá věta se mění takto: Výše vkladu je stanovena na 100 Kč. 



Čl. 15 – zní: 
Závodníci jsou rozděleni podle svého pohlaví a věku do kategorií uvedených v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1
Ženy Věk Muži věk
D7 7 let a mladší M7 7 let a mladší
D9 9 let a mladší M9 9 let a mladší
D12 12 let a mladší M12 12 let a mladší
D14 14 let a mladší M14 14 let a mladší
D16 16 let a mladší M16 16 let a mladší
D19 19 let a mladší M19 19 let a mladší
D20 bez ohledu na věk M20 bez ohledu na věk
D35 35 let a starší M40 40 let a starší
D45 45 let a starší M50 50 let a starší
D55 55 let a starší M60 60 let a starší
D65 65 let a starší M70 70 let a starší

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození. Závodník nesmí být přeřazen do jiné 
kategorie proti své vůli. Závodník může v jednom závodě startovat pouze v jedné kategorii. 

Čl. 17.1. b) se mění takto : 
b) u kategorií MD16, MD19, MD20, D35, M40, D45, M50, D55, M60, D65, M70 dodržení časů

čl. 17.1. – třetí věta od konce se mění takto: Nejsou-li uvedeny, platí, že nesmí přesáhnout hodnoty 
nejbližší vyšší věkové kategorie (pro MD12 až MD19), resp. nižší věkové kategorie (pro D35/M40 až 
D65/M70)

čl. 17.2 – tabulka č. 2 – mění se označení kategorie D50 na D45, D60 na D55 a přidává se řádek 
s označením kategorie D65

čl. 22 písm. a) zní:
a) podle způsobu značení

- oboustranně souvisle značený (závodník nesmí jeho hranice překračovat a je povinen jej 
proběhnout pouze v určeném směru)

- jednostranně souvisle značený (slouží jako pomocná naváděcí linie a závodník ho nemusí,
s výjimkou startovního koridoru, povinně dodržet)

- přerušovaný (slouží jako pomocná naváděcí linie a závodník ho nemusí, s výjimkou 
startovního koridoru, povinně dodržet).

čl. 24.1.písm. a) se mění takto : musí být zřetelně označena cílová čára  

čl. 28.1. – poslední odstavec, se mění takto: Pro lepší identifikaci závodníků může pořadatel přidělit 
závodníkům startovní čísla. ……………….. Na soutěžích 1.stupně jsou startovní čísla povinná pro 
kategorie MD12 a MD14.



Příloha B – soutěžní řád

Čl. B.2 – věta třetí se mění takto: Mistrovství České republiky se 
a) na dlouhé trati vypisuje pro kategorie MD16 a starší,
b) v nočním závodu vypisuje pro kategorie MD14 a starší,
c) ve štafetách vypisuje pro kategorie MD14, MD19, MD20, M40 a D35.

Příloha F – Organizační a zkušební řád pro rozhodčí

Čl. E.2.3 – Kvalifikační třída rozhodčího je platná 5 let od data vykonání zkoušky po potvrzení 
orgánem, který je oprávněn třídu rozhodčího potvrdit. Rozhodčí je povinen nejméně jednou za 3 roky 
absolvovat školení rozhodčích a předložit seznam soutěží, na nichž se podílel jako rozhodčí 
s uvedením příslušné funkce (hl.rozhodčí, stavitel, start, cíl, delegát, člen jury). Při splnění podmínky 
absolvování školení rozhodčích a výkonu nejméně 1 funkce rozhodčího za 1 rok se kvalifikační třída 
automaticky prodlužuje na dobu 5 let od posledního absolvovaného školení. Rozhodčí může rovněž 
požádat o prodloužení platnosti kvalifikační třídy, pokud neabsolvoval školení v předepsaném 
termínu. V takovém případě je povinen předložit seznam soutěží, na nichž se podílel jako rozhodčí 
s uvedením příslušné funkce a složit zkoušku formou písemného testu (viz čl. E.5.2).

Čl. E.5.2 – poslední věta se mění takto:

….. pro složení písemného testu je nutné
a) správné zodpovězení alespoň 12 otázek u zkoušek rozhodčího třetí třídy,
b) správné zodpovězení alespoň 15 otázek u zkoušek rozhodčího druhé třídy,
c) správné zodpovězení alespoň 18 otázek u zkoušek rozhodčího první třídy.


