
Zápis 
z jednání soutěžní komise sekce OB 

 
Datum: 21. 11. 2014 
Místo: Šternberk 
Přítomni: Klimpl, L. Slezák, Aleš, Netuka, Hlava, Sysel, Kurfürst, Kratochvíl, Picek, Zitka, Z. Slezák, Zajíc, 
Cabrnoch 
Omluveni: Fiala 
 
1. Úvod 
- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2014 
- seznam R1 na rok 2016 
 
2. Hodnocení sezóny 2014, 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 

Davida Aleše, poděkování hodnotitelům 
 
3. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů: 
Řešit účast cizinců na M ČR – mají nárok na medaile? (Klimpl): 
Řešit obdobně jako ve Švýcarsku – nárok na medaile cizinci nemají, jsou ale vyhlášeni v závodě; vyhraje-li 
cizinec, dostane cenu, ale ne medaili, čtvrtý nedostane cenu, ale dostane bronz. = Upravit v SŘ 
Definice cizinec vz. cizí státní příslušník při startu na M ČR (Fiala): 
Cizí státní příslušník (cizinec zaregistrovaný v českém klubu) je pro právo startu na M ČR posuzován podle 
podmínek stanovených Soutěžním řádem a Prováděcími předpisy.  
Žádost o povolení startu zahraničních štafet a družstev na MČR štafet a klubů 2015 (Podmolík) 
Štafety: V SŘ bude upraven čl. 5.5: „M ČR není otevřeno pro zahraniční štafety. Výjimky povoluje soutěžní 
komise sekce OB.“ 
Družstva: Je to otevřený závod. 
Žádost o záměnu tratí na Českém poháru - žebříčka A, žebříčku B - Čechy 16. a 17. května (Šedivý)  
ANO - přesun krátké tratě na sobotu a klasické tratě na neděli 
Rozdělení závodů štafet na B a C (Sysel) 
NE 
Nominační kritéria na M ČR ve sprintu (Nečas) 
2015 – stejně jako v roce 2014 
2016 – připravit sprintový Ranking a příslušné změny do SŘ – do března 2015 připraví Kurfürst. 
2017 – do výběrového řízení zapracovat možnost na podání přihlášky na dvoukolový sprint v jednom dni. 
Omezení počtu štafet na M ČR sprintových štafet (Sysel, Slezák) 
ANO – maximální počet startujících štafet z jednoho klubu v dospělých i v dorostu - 6 štafet. 
Omezení počtu startujících družstev oblasti na M ČR oblastních výběrů (Klimpl) 
ANO – maximální počet startujících štafet z jedné oblasti - 4 štafety. 
Omezení věkové hranice pro žáky na M ČR štafet a klubů dorostu (Klimpl) 
ANO - omezení věkové hranice pro žáky startující za dorost na MČR štafet a družstev - pouze závodníci 2. 
rokem HD14. 
Od roku 2017 zavést kvalifikaci při MČR ve sprintu (Picek) 
Řešeno v předchozím bodě.  
Úprava startovních intervalů při Veteraniádach (Picek) 
ANO klasika - semifinále i finále: méně než 30 lidí – startovní interval min. 3 min, méně než 15 lidí – 
startovní interval min. 4 min, méně než 10 lidí – startovní interval min. 5 min 
NE krátká trať 
NE sprint 
Startovní interval Veteraniády ČR ve sprintu je 2 minuty pro kategorie od D60/H70 výš, 1 minuta pro ostatní  
 



Změna směrného času M ČR na klasické trati u D21 (Fiala) 
NE 
Seznamy Jury (Picek) 
ANO – upravit znění v Prováděcích předpisech.  
Měřítko mapy na závodech na klasické trati (Picek) 
ANO – zapracovat do SŘ možnost 1:10000 pro DH35-45, 1:15000 pro DH16 
Řešit neúměrně vzrůstající počet závodníků na závodech (Picek, Klimpl) 
Nechat zatím na pořadatelích. 
Zatraktivnit Český pohár (Picek) 
ANO – podstatně zvýšeny finanční ceny za celkové umístění (15 – 10 – 5 – 3 – 1), samostatná webová 
stránka 
Opětovné zavedení v ŽB-M kategorií DH12 (Slezák) 
NE 
Úprava počítání poslední etapy vícedenních závodů do Rankingu při handicapovém startu (Klimpl, Kheil) 
ANO – do SŘ zapracovat, aby se handicapová etapa počítala jen jako etapa (ne součet časů ze všech etap), 
koeficient 0,08 zůstává. 
Formát výsledků (Fiala) 
ANO – upřesnit v PP.  
Odvolací komise – doporučení změna Pravidel OB týkající se SI (Fiala) 
ANO  
Zavedení nových kategorií veteránů do Veteraniád ČR (Fantová) 
ANO – H80, Veteraniády i ŽB, ostatní NE 
Změna směrných časů pro veterány na klasice a v nočním OB (Fantová) 
NE – respektovat Pravidla IOF 
Zvedení hostování veteránů ve štafetách a družstvech (Trejtnar) 
NE 
 
4. Příprava soutěží sekce OB 2015 
Co už bylo nebo co je připraveno: 
- v ORIS zadány licence získané pro rok 2015  
- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2015 k zaslání základních údajů o svých závodech do 

6. 12. 2014 
- sestavení kalendáře závodů 2015 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – 

oblasti) nahlásí do 6. 12. 2014 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu 
- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2015 
- žádost o povolení startu zahraničních štafet a družstev na MČR štafet a klubů 2015  
- žádost o záměnu tratí na Českém poháru - žebříčka A, žebříčku B - Čechy, který se koná 16. a 17. května 

na Šumavě  
- šéf skupiny hodnocení kvality závodů – Zdeněk Slezák 
 
5. Podklady do Prováděcích předpisů 2015: 
Počet závodů v Českém poháru – 11 závodů/6 se hodnotí  
Počet závodů v České lize klubů – 9 závodů/5 se hodnotí  
Počet závodů v Českém poháru štafet – 7 závodů/hodnotí se M ČR + 4 nejlepší závody 
Postup na MČR štafet – 6 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, Bohemia Orienteering, Cena východních 
Čech,  
Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2015: soustředění podkladů do 6. 12. 2014, sestavení, 
oponentura a schválení Prováděcích předpisů do 7. 1. 2015, vydání do 25. 1. 2015. 
Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB: zvýšit o 10 Kč/den 
Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu – stejně jako v roce 2014 
 
6. Závody sekce OB v roce 2016 
Výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2016: 
16. 4.  Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB      



30. 4.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať   SHK, LTU 
  1. 5.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať   LTU, SHK 
25. – 26. 6.  Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati      PGP 
10. 9.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať   TJN 
11. 9.  Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať   TJN 
17. 9.  Český pohár štafet        ZBM 
17. 9.  Český pohár, žebříček A – sprint      ZBM 
18. 9.  Český pohár štafet        ZBM 
  1. – 2. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati     LPU 
  8. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR štafet      BOR 
  9. 10.  Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva   BOR 
 

Závody zařazené do 1A. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2016 (termín 
přihlášek 25. 1. 2015, možnost zadávat přihlášky od 4. 1. 2015): 
19. 3.  Český pohár štafet 
16. 4.  Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB      
17. 4.  Český pohár štafet         
24. 4.  Český pohár štafet 
7. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu       
 8. 5.  Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet      
4. 6.  Český pohár štafet         
 4. 6.  Český pohár, žebříček A – sprint       
 5. 6.  Český pohár štafet         
 

Závody zařazené do 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2016 (termín přihlášek 
10. 3. 2015, možnost zadávat přihlášky od 4. 2. 2015): 
23. 4.  Žebříček B-Morava - klasická trať 
14. 5.  Žebříček B-Čechy - klasická trať 
14. 5.  Žebříček B-Morava - klasická trať 
15. 5.  Žebříček B-Čechy - krátká trať 
15. 5.  Žebříček B-Morava - krátká trať 
8. 6.  Přebor škol - celostátní finále 
18. 6.  Žebříček B-Čechy - klasická trať 
18. 6.  Žebříček B-Morava - klasická trať 
19. 6.  Žebříček B-Čechy - krátká trať 
19. 6.  Žebříček B-Morava - krátká trať 
10. 9.  Žebříček B-Morava - klasická trať 
11. 9.  Žebříček B-Morava - krátká trať 
Kolo 1A a druhé kolo budou probíhat podle zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 17/2014. 
 
7. Různé 
- konstatováno, že v některých závodech neplní své funkce (stavba tratí) nahlášení rozhodčí, ale jiné 

osoby; za to odpovídá hlavní rozhodčí, který se v přípdě porušení vystavuje sankci 
 
 
 
Pardubice 22. 11. 2014 
Zapsal: Klimpl 


