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Sdělení předsednictva sekce OB 
1. Pravidla orientačního běhu 

Předsednictvo Českého svazu orientačních sportů schválilo na návrh sekce OB úpravu přílohy Pravidel 

OB (A.II. Elektronický systém SPORTident).  

Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

2. Soutěţní řád soutěţí sekce orientačního běhu 

Předsednictvo Českého svazu orientačních sportů schválilo na návrh sekce OB Soutěţní řád soutěţí sekce 

orientačního běhu ČSOS. V SŘ nedošlo k podstatným změnám, těmi hlavními změnami jsou (vedle 

formulačních úprav): 

 řešení účasti cizinců na M ČR – nárok na medaile 

 omezení počtu štafet z jednoho klubu na M ČR sprintových štafet 

 omezení počtu startujících druţstev oblasti na M ČR oblastních výběrů  

 úprava startovních intervalů při Veteraniádach na klasické trati  

 měřítko mapy na závodech na klasické trati  

 úprava počítání poslední etapy vícedenních závodů do Rankingu při handicapovém startu  

 zavedení kategorie H80 do Veteraniád ČR a do ŢB 

Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

3. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2015 

 Předsednictvo sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2015, 

která byla zpracována v návaznosti na Směrnici pro evidenci a registraci členů ČSOS. Registrace OB, 

přestupy, hostování mají termín od 1. ledna do 28. února 2015. 

 Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

4. Prováděcí předpisy k soutěţím sekce OB pro rok 2015 

Předsednictvo sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k soutěţím sekce OB pro rok 2015. Předpisy jsou 

obdobné jako v minulých letech.  

Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

5. Kalendář závodů sekce OB na rok 2015 

Kompletní kalendář oficiálních závodů sekce OB na rok 2015 je v informačním systému ORIS. 
 

6. Hodnocení kvality závodů soutěţí sekce OB 2015 

Předsednictvo sekce OB projednalo materiál Hodnocení kvality závodů soutěţí sekce OB 2015.  

Kompletní znění dokumentu bude zveřejněno na stánkách hodnocení závodů sekce OB 

(http://lpu.cz/hodnoceni). 
 

7. Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů 

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 21. 3. 2015 od 15:00 hod. v Základní škole 

Milady Horákové, Milady Horákové 258/50, Hradec Králové. Na programu budou sportovně technické 

záleţitosti soutěţí (Klimpl), marketingové zajištění soutěţí (Šubrt, Matějů), informační systém ČSOS 

ORIS (Klimpl) a další přednášky, které připraví skupina rozhodčích ve spolupráci s metodickou komisí. 

Seminář potrvá od 15:00 cca do 19:00 hod., přihlášky nejdou třeba. 
 

8. Příprava Dnů orientace v přírodě v roce 2015 

Akce Dny orientace v přírodě se uskuteční i v roce 2015.  Předsednictvo sekce OB vyzývá všechny kluby 

sdruţené v sekci OB a oblasti sekce OB, aby se aktivně zapojily do pořádání Dnů orientace v přírodě 

v roce 2015 a tuto akci nejen uspořádaly, ale i vyuţily k propagaci OB na veřejnosti v médiích. 
 

9. Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěţí ČSOB v OB na rok 2016 

1A. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěţí sekce OB v roce 2016 má termín přihlášek 25. 1. 

2015. 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěţí sekce OB v roce 2016 má termín přihlášek 10. 3. 

2015.  

Podmínky obou výběrových řízení jsou ve Sdělení sekce OB 21/2014. 
 



10. Sloţení odvolací komise 

V souladu s čl. 24.5 Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěţí sekce v OB 

v roce 2015 následovně: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Pavel Rychlý (KRN), Kateřina Kašková 

(CHA). 
 

11. Přidělení výjimečné kvalifikace R3 

Podle odst. 8.1 Systému rozhodčích sekce OB uděluje předsednictvo sekce OB výjimečné kvalifikaci R3 

bez absolvování školení pro Libuši Fantové (EKP5650). 
 

12. Termíny důleţitých akcí sekce OB v roce 2015 

6. – 8. 2. 2015  Školení rozhodčích 2. třídy    Hradec Králové 

21. 3. 2015  Seminář pořadatelů závodů a rozhodčích sekce OB Hradec Králové 

21. 3. 2015  Soutěţní komise sekce OB    Hradec Králové 

21. 3. 2015   Předsednictvo sekce OB    Hradec Králové 

16. 5. 2015   Předsednictvo sekce OB    Kašperské Hory 

12. 9. 2015  Předsednictvo sekce OB    Telč 

10. 10. 2015   Předsednictvo sekce OB    Vracov 

20. – 22. 11. 2015 Seminář trenérů a rozhodčích OB   ? 

20. 11. 2015  Soutěţní komise sekce OB    ? 

20. 11. 2015  Předsednictvo sekce OB    ? 

28. 11. 2015  Shromáţdění sekce OB     Luhačovice 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 21. 1. 2015 


