
Z á p i s č. 28/2020 
z 28. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 25. 11. 2022 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Shromáždění sekce 

3. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2021 

4. Soutěže v roce 2021 

5. Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

6. Různé 

 

1/28  Aktuální informace 

 Informace z jednání VV ČSOS: 

- schváleno finanční zabezpečení TSM na rok 2021 

- VH ČSOS přeložena na 24. 1. 2021 

- příprava manuálu režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení ze 

strany státních orgánů včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici 

- příprava mistrovství světa v OB 2021 

- prodloužení výjimky ze specifikace „ISOM 2017-2 Mapy pro orientační běh“ pro oblastní a 

vícedenní závody, pro něž lze použít do konce roku 2021 i specifikace ISOM 2000 a ISOM 2017 
 

2/28  Shromáždění sekce 

Vedení sekce OB se zabývalo možností uspořádat Shromáždění sekce v původně plánovaném termínu 

12. 12. 2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a omezením ze strany státu se v tomto 

termínu nemůže Shromáždění sekce nemůže uskutečnit. Ze stejného důvodu byla přeložena i valná 

hromada ČSOS. Z důvodu návaznosti SS a VH je ideální upořádat obě akce ve stejném termínu. 

Vedení sekce: 

a) překládá shromáždění sekce orientačního běhu z 12. 12. 2020 na 24. 1. 2021 (dopoledne); 

b) mění termín pro podávání návrhů kandidátů do voleb do orgánů sekce OB (Zásady volební 

kampaně na Shromáždění sekce OB ČSOS – Sdělení sekce OB 18/2020) na 10. 1. 2021. 
 

3/28 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2021 

Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2021, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2020. 

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2021. 
 

 

4/28 Soutěže v roce 2021 

Předseda komise soutěžní komise Petr Klimpl shrnul první dvě části jednání soutěžní komise 

k soutěžím 2021 (oblastní soutěže – beze změny, Mistrovství ČR – závody pro 500 závodníků, 

oddělení Veteraniád ČR, oddělení M ČR oblastních výběrů žactva). Jednání SK bude intenzivně 

pokračovat v prosinci tak, aby všechny podstatné věci byly známé a byly schváleny do konce roku 

2020.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě soutěží v roce 2021. 
 

5/28 Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil návrh soutěžní komise na přidělení pořadatelství 

závodů v roce 2022 následovně: 

  4. – 5. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati  TJN 

10. 9.  Český pohár, žebříček B-Morava – klasická trať  TZL 

11. 9.  Český pohár, žebříček B-Morava – krátká trať  TZL 

17. – 18. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati  BOR 
Hlasování o přidělení dvou závodů Českého poháru bylo velmi těsné jak v soutěžní komisi, tak ve 

vedení sekce. Vedení sekce OB z tohoto důvodu rozhodlo, že SHK bude mít přednost při výběrovém 

řízení na pořádání závodů v roce 2023. 



TZL měl pořádat dva závody ŽB-Morava na jaře 2022, na tyto závody bude vypsáno dodatečné 

výběrové řízení. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje přidělení pořadatelství závodů v roce 2022 podle předloženého návrhu; 

b) vzhledem k velmi těsnému hlasování v soutěžní komisi i ve vedení sekce OB o přidělení dvojzávodu 

Českého poháru v roce 2022 SHK bude mít přednost při výběrovém řízení na pořádání závodů 

v roce 2023. 
 

6/28 Různé 

- Vyzývací pohár žactva se v roce 2021 neuskuteční společně se závody Českého pohár, ale 

samostatně. Akce proběhne ve dnech 7. – 9. 5. 2021 ve Vepříkově (kraj Vysočina). Garant akce 

bude určen, hlavním organizátorem bude Jakub Ransdorf, gesce ze strany sekce je na komisi 

talentované mládeže. 

- Anketa o nejlepšího orientačního běžce roku 2020 bude vyhlášena v sobotu 12. 12. 2020 ve 

Zderazi při soustředění reprezentace OB. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 25. 11. 2020 

 


