
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: 13. 11. 2015 

Místo: Šternberk 

Přítomni: Klimpl, L. Slezák, Aleš, Netuka, Hlava, Sysel, Kurfürst, Picek, Zitka, Z. Slezák, Cabrnoch, Fiala 

Binčík 

Omluven: Kratochvíl 

 

1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2015 

- seznam R1 na rok 2017 

- MSK sdělil, že chce, aby v SK byl místo Josefa Zajíce Pavel Rychlý, projedná na příštím jednání P sekce 

OB 
 

2. Hodnocení sezóny 2015, hodnocení kvality 

- úroveň jednotlivých závodů byla na dobré úrovni; v žádném závodě soutěží sekce OB ke zrušení 

kategorie nedošlo 

- poděkování pořadatelům závodů 

- soutěže řízené SK proběhly naprosto bez závad a připomínek 

- hodnocení kvality závodů skupinou pro hodnocení závodů zpracovala skupina hodnotitelů pod vedením 

Zdeňka Slezáka, poděkování hodnotitelům (výsledky jsou na webu hodnocení závodů) 
 

3. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů 

Přijaté návrhy: 

- Omezení počtu oblastních výběrů žactva na M ČR – zmocnit v SŘ, aby mohlo být v PP uděláno omezení 

(Klimpl) 

- Do ORIS zapracovat výpočet ČP, ŽA, ŽB (Klimpl) 

- Povolení výjimky mapy měřítka na vícedenních závodech – pouze vícedenní závody, pouze krátká trať, 

povoluje soutěžní komise sekce OB pouze ve velmi extrémním terénu, měřítko 1:5000 resp. 1:7500, 

mapový klíč ISOM, ekvidistance 5m (Wolf) 

- Zapracování do postupů na M ČR ve sprintu od roku 2017 ze „sprintového Rankingu“ – bližší 

podrobnosti ve sdělení sekce v lednu 2016 (Kurfürst) 

Nepřijaté návrhy: 

- V ČPŠ, M ČR Š a M ČR klubů dát možnost: „Za pořadovým číslem kontroly je pomlčka a za ní kódové 

číslo kontroly.“  (Klimpl, Fiala) 

- Cizinci v dorosteneckých a juniorských kategoriích, postupy do finále M ČR na krátké a klasické trati 

(Čechová) 

- Neklubové veteránské štafety mimo Veteraniády ČR (Čechová) 

- Diskvalifikace závodníka v případě, že absolvuje čip s jiným čipem než má nahlášen do určitého času na 

prezentaci (Karvánek, Picek) 

- Losování startovního pořadí v ŽB obdobným způsobem, jak je to zavedeno pro závody Žebříčku A 

(Běhoun) 

- Regulace používání některého druhu papíru na tisk mapy (Fiala) 

- Omezení použití čipů SI určité řady (po záruce) v závodech (Fiala)  

- Změna v bodování Českého poháru štafet (Picek) 

- Zavedení M ČR oblastních výběru žactva sprintových štafet od roku 2017 (Z. Slezák) 
 

4. Příprava soutěží sekce OB 2016 

Co už bylo nebo co je připraveno: 

- v ORIS byly již zadány všechny licence z MČR, MS, MSJ, žebříčků A a B, vícedenních závodů, oblasti 

mají do 20. 11. 2015 zadat licence z oblastních závodů  

- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2016 k zaslání základních údajů o svých závodech do 

5. 12. 2015 

- sestavení kalendáře závodů 2016 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – 

oblasti) nahlásí do 5. 12. 2015 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu 

- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2016 
 

 



5. Podklady do Prováděcích předpisů 2016 

Počet závodů v Českém poháru – 11 závodů/6 se hodnotí  

Počet závodů v České lize klubů – 10 závodů/6 se hodnotí  

Počet závodů v Českém poháru štafet – 8 závodů/hodnotí se M ČR + 4 nejlepší závody 

Postup na MČR štafet – 7 závodů/hodnotí se 4 nejlepší 

Počet závodů do ŽA/počet hodnocených – 11 závodů (8x ŽA + 3x M ČR), 6 se hodnotí 

Počet závodů do ŽB/počet hodnocených – Čechy 8/5, Morava 7/4 

Vícedenní závody – licence A pro žactvo: Cena střední Moravy, Česká Kanada, Cena východních Čech 

Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2016: soustředění podkladů do 6. 12. 2015, sestavení, 

oponentura a schválení Prováděcích předpisů do 10. 1. 2016, vydání do 25. 1. 2016. 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB: neměnit 

Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu – úprava u M ČR: noční OB 12 tis. Kč, sprint 20 tis. Kč, 

sprintové štafety 20 tis. Kč, klasická trať 40 tis. Kč, krátká trať 30 tis. Kč, štafety 15 tis. Kč, kluby a oblastní 

výběry žactva 15 tis. Kč 
 

6. Závody sekce OB v roce 2017 

1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2017  

- do výběrového řízení byla dodatečně zahrnuta přihláška ZBM na závody Českého poháru štafet, ŽA a 

ŽB 9. a 10. 9. (v průběhu zadávání přihlášky byl systém uzavřen) 

- po ukončení přihlášek byli osloveni žadatelé o přidělení závodů Českého poháru štafet, ŽA a ŽB 9. a 10. 

9., zda by nechtěli uspořádat M ČR na klasické trati resp. M ČR štafet a klubů, na jejichž pořádání se 

nikdo nepřihlásil, dodatečná stanoviska klubů byla vzata do úvahy při přidělování závodů 

- bylo respektováno oznámení JHB, že žadatelská dvojice o pořádání M ČR na krátké trati je OSN+JHB 

- byla respektována změna místa pořádání závodu v žádosti ASU (20. 5.  Český pohár, žebříček A – 

sprint) z Jeseníku na Javorník  

- přidělené pořádání: 

18. 3.  Český pohár štafet     PHK  Újezd u Přelouče 

23. 4.  Český pohár štafet (M Moravy)    TZL  Otrokovice 

13. 5.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – klasická trať SSU  Paprsek 

14. 5.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – krátká trať SSU  Paprsek 

20. 5.  Český pohár štafet     ASU  Bílá Voda 

20. 5.  Český pohár, žebříček A – sprint   ASU  Javorník 

21. 5.  Český pohár štafet     ASU  Bílá Voda 

 3. 6.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – krátká trať KAM  Čakovice 

 4. 6.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – klasická trať KAM  Čakovice 

10. – 11. 6.  Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati   OSN+JHB Lipnice n. S.  

 9. 9.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – klasická trať AOP  Pustá Polom 

10. 9.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – krátká trať AOP  Pustá Polom 

16. 9.  Český pohár, žebříček A – sprint   SJC  Jičín 

23. – 24. 9.  Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati  CHA  Raspenava 
 

1A. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2017  

- pro 1A. kolo platí stejné zásady jak 1. kolo (Sdělení sekce OB 16/2015) 

- vypsané závody: 

 8. 4.  Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB      

 9. 4.  Český pohár štafet         

 6. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet 

 7. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu 

 8. 5.  Český pohár, žebříček A, žebříček B – krátká trať 

16. 9.  Český pohár štafet       

17. 9.  Český pohár štafet       

 7. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR štafet     

 8. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva  

- termín přihlášek: 15. 1. 2016 (možnost zadávat přihlášky od 15. 12. 2016), vyhlášení výsledků do 30. 1. 

2016 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2017  

- zásady pro 2. kolo jsou ve Sdělení sekce OB 16/2015 

- vypsané závody: 



22. 4.  Žebříček B-Morava – klasická trať 

13. 5.  Žebříček B-Čechy – klasická trať 

14. 5.  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

  3. 6.   Žebříček B-Morava – klasická trať 

  4. 6.  Žebříček B-Morava – krátká trať 

  7. 6.  Celostátní finále přeboru škol 

17. 6.   Žebříček B-Čechy – klasická trať 

17. 6.   Žebříček B-Morava – klasická trať 

18. 6.  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

18. 6.  Žebříček B-Morava – krátká trať 

  9. 9.   Žebříček B-Čechy – klasická trať 

10. 9.  Žebříček B-Čechy – krátká trať 

- termín přihlášek: 5. 3. 2016 (možnost zadávat přihlášky od 5. 2. 2016), vyhlášení výsledků do 31. 3. 

2016 
 

7. Různé 

- schválena žádost LTU (HR Jan Netuka) o výjimku pro Jana Petrželu (R3) za stavitele tratí na závodě ČP, 

ŽA, ŽB-Č na krátké trati dne 1. 5. 2016 

- dořešeno udělování licencí v HD14B na vícedenních závodech, kde byly vypsány podkategorie A a B 

(nepřesnost v prováděcích předpisech), licence B se v v podkategorii B udělují – v ORIS dořeší Fiala 

- schválena žádost o výjimku na měřítko mapy na vícedenních "Rumcajsovy Míle 2016" (SJC) pro etapy 

E1 (5. 8.) a E2 (6. 8. dopo) – krátká trať, 1:7500 (mapový klíč ISOM, ekvidistance 5 m), z důvodu velmi 

extrémního terénu 

- neschválena žádost o výjimku na měřítko mapy na vícedenních "Rumcajsovy Míle 2016" (SJC) pro 

etapy E3 (7. 8.) – zkrácená klasická trať 

- schválena výjimka měřítka mapy Českého poháru, ŽA a ŽB-M dne 29. 5. 2016 (klasická trať, pořadatel 

AOP) – měřítko 1:10000; výjimka byla udělena z důvodu zpracování mapy pro měřítko 1:10000, které 

bude použito na závody ME 2016 (krátká trať a štafety) 

- příprava zveřejňování hlasování soutěžní komise per rollam v průběhu roku – do březnové schůze 

promyslí Zitka a Picek 

- dopracování hodnocení systému kvality závodů sekce OB – posouzení návrhů Wolfa provede skupina 

vedená Z. Slezákem 

- Netuka zajistí v březnu informační dopis členům jury pro sjednocení jejich stanovisek při řešení protestů 

(především problematika ražení SI) 

- Fiala připraví kampaň (web, časopis) o problematice záruční doby některých řad čipů SI (čipy především 

řady 6 mají po záruce a jejich chybovost stoupá) 

- licence sportovce cizí státní příslušnosti získané na MSJ, SP resp. MSJ: kluby žádají prostřednictvím 

ORIS (menu: požadavky na licence) 

 

 

13. 11. 2015 

Zapsal: Klimpl 


