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WRE ZÁVODY VČR 2017

• 3 sprinty (finále MČR a 2x český pohár) ZBM, ASU a SJC

• 1 krátká trať (finále MČR)  OSN, JHB

• 1 klasická trať (finále MČR) CHA



KDE MÁM HLEDAT

• Česká pravidla / soutěžní řád / prováděcí předpisy

• www.orientacnibeh.cz/dokumenty

• Světová pravidla

• www.orienteering.org

• Vpravo nahoře Foot Orienteering  Foot Orienteering Rules

• Competition Rules for IOF Foot Orienteering Events

• IOF World Ranking Scheme Rules

• Foot Orienteering Event Organising Organisers‘ Guidelines

• Guidelines for World Ranking Events 2016

http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty
http://www.orienteering.org/
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-2017.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/World-Ranking-Scheme-Rules-2015-December.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-World-Ranking-Events-2016.pdf


HLAVNÍ ROZHODČÍ VS. IOF ADVISER

• WRE je pouze v hlavních dospělých kategoriích. Na závody WRE musí být 

nominován IOF adviser, který má za úkol dohlédnout na kvalitu závodu

• HR a IOF adviser v jedné osobě = jednodušší

• Různí HR a IOF adviser = musí komunikovat. Vše si spolu vyjasnit



ROZDÍLY

• Tratě by se měly jmenovat M21, W21

• Všechny informace a ceremonie by měly být přinejmenším v angličtině

• Bulletin 1 (odpovídá rozpisu) musí být zveřejněn nejméně 4 měsíce před 

závodem 

• Bulletin 2 (odpovídá pokynům) alespoň týden před závody



BULLETIN 1

• Přehledovou mapku regionu

• Embargované prostory

• „Zvláštnosti“ závodu

• Oficiální přihláškový formulář

• Typy a ceny ubytování a stravování

• Popis nabízené dopravy

• Systém ražení

• Detaily tréninkových možností



BULLETIN 2

• „Odchylky“ od pravidel

• Rozpis dopravy

• Rozměr popisů kontrol 

• Časový limit na „complaints“ a místo, kde je je možné podávat

• Jména a federace členů JURY



TRÉNINK A MODEL

• Měly by být nabídnuty tréninkové možnosti 

• Den před závodem by měl organizátor nachystat model, který je relevantní k 

terénu, kvalitě mapy, typů umístění kontrol, občerstvovaček a značených úseků



STARTOVKY

• Musí být zveřejněny den před závodem. 

• Pokud je F ve stejný den jako Q, tak nejmíň hodinu před závodem

• Při stejném čase v kvalifikaci jdou do finále oba závodníci

• Jejich startovní pořadí se losuje

• Startovka finále se nasazuje tak, že startuje poslední z rozběhu s nejvyšším číslem

• Long 3 min, Middle 2 min, Sprint 1 min

• GUIDELINE: Nejlepší nakonec podle rankingu



MAPA

• Musí být chráněna proti zničení

• Mapník, pretex, …

• Pokud existuje předchozí mapa v prostoru, musí být zveřejněna nejpozději den předem pro 

všechny závodníky

• V den závodu je zakázáno používat mapu závodního prostoru (pokud to pořadatel nepovolí)

• Mapa nesmí být zbytečně velká

• TISK: http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-using-non-offset-

printed-maps-in-WREs1.pdf



TRATĚ

• Délky tratí by měly být spočítány po spojnici. Ale pokud je na trati výrazná 

nepřekonatelná překážka (jezero, plot, sráz), tak by se měla délka měřit 

kolem nich

• Popisy kontrol – minimální velikost!



UMÍSTĚNÍ A VÝBAVA KONTROL

• Min. vzdálenost (po přímé linii)

• 30m na výrazně jiných objektech / 60m na stejných objektech

• Pro měřítka 1:5000 a 1:4000 je 15m / 30m

• Občerstvení na trati

• Čas vítěze > 30min   každých 25 minut

• Takže i na middlu



VÝBAVA ZÁVODNÍKA

• Hodinky s GPS jsou nově povoleny, pokud:

• Je pořadatel nezakáže

• Nemají displej zobrazující mapu

• Nepoužívají se k navigačním účelům



START

• Závodník, který přijde na start později musí být připuštěn ke startu. Jeho 

startovní čas (pokud se změní) musí být zaznamenán.

• Pokud je to v čase mezi jeho plánovaným startem a půlkou startovního intervalu, startuje 

hned

• Pokud to bude později, startuje v nejbližší půlce startovního intervalu

• Chyba závodníka = původní startovní čas

• Chyba pořadatele = nový startovní čas



VÝSLEDKY

• Oficiální výsledky musí být vypublikovány nejpozději 4 hodiny po doběhu 

posledního závodníka

• Pokud je v jeden den Q a F, tak výsledky Q musí být nejpozději 30 minut po 

doběhu posledního závodníka

• Časový limit – musí být definován (schvaluje ho IOF adviser)

• Kdo ho překročí, musí být ve výsledcích na konci (LIMIT)



PROTESTOVÁNÍ

• První „Complaint“

• Závodník nebo team official

• Neplatí se za něj

• Musí být napsán ASAP

• Může být dán limit, dokdy se může podat

• Řeší ho organizátor

• Potom „Protest“

• Neplatí se za něj (na WRE závodu)

• Protest se píše proti Organizátorovu rozhodnutí o „complaintu“

• Musí být písemně. Je na něj 15 minut po předání 

• Rozhodnutí JURY je konečné



CO BUDE EA KONTROLOVAT

• Vhodnost místa a terénu pro závod

• Dostupnost ubytování, stravování, dopravy. Program, rozpočet a tréninkové možnosti

• Ceremoniály

• Organizace a vzhled startu a cíle

• Měření času a výsledky

• Kvalitu mapy

• Tratě (I v terénu vč. Kontrol)

• Media, antidopingovka, oficiální výsledky



WEB

• Minimální nároky:

• Odkazy na Bulletiny

• Poskytnout bezpečnou metodu platby závodu (jak pro jednotlivce, tak pro skupinu)

• Informace o relevantních ubytováních ideálně s online bookingem

• Publikovat výsledky



PŘEHLED ZDROJŮ

• Pravidla IOF (od ledna 2017): http://orienteering.org/foot-

orienteering/rules/

• Guideline pro WRE 2016: http://orienteering.org/foot-orienteering/event-

organizing/organisers-guidelines/

http://orienteering.org/foot-orienteering/rules/
http://orienteering.org/foot-orienteering/event-organizing/organisers-guidelines/

