
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: 23. 11. 2018 

Místo: Plzeň 

Přítomni: Klimpl, Netuka, Fiala, Sysel, Zitka, Hošek, Pachnerová, Wolf, Kolovský, Kurfürst, Zbranek, Hrstka  

Omluveni: Rychlý, Aleš 

 

1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2018 

- Libor Slezák odstoupil z SK, vedení sekce OB jmenovalo členem SK Romana Zbranka 

- seznam R1 na roky 2019 a 2020 

- probíhá odvolání proti rozhodnutí jury proti výsledkům Rankingového závodu 7. 10. 2018 

- schválena nová Pravidla OB, účinnost od 1. 2. 2019 

 

2. Hodnocení sezóny 2018, hodnocení kvality 

- úroveň jednotlivých závodů byla na dobré úrovni; závod ve sprintu (VPM) nebyl hodnocen do celostátních 

soutěží dorostu 

- poděkování pořadatelům závodů 

- soutěže řízené SK proběhly naprosto bez závad a připomínek 

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

Radima Hoška, poděkování hodnotitelům 

-  

3. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů 
 

Návrhy Petr Klimpl 

Změny 2019: 

- zrušit Český pohár veteránů – ANO 

- do IS ORIS zabudovat veteránský Ranking (12 nejlepších závodů za 24 měsíců) - ANO 

- do ŽB (M, Č-V, Č-Z) určit oblasti, jejichž závodníci jsou v něm hodnoceni (M – moravské oblasti; ČV – 

JČ, VY, VČ; ČZ – P, StČ, JE, ZČ) – ANO 

- omezit účast na M a V ČR na krátké a klasické trati: 

o u 16, 18, 20 snížit na klasice počet z ŽB na 10 (nyní 15) - ANO 

o u 21 snížit počet z Rankingu na 170 (KT a klasika) - ANO 

o vypisovat na KL a KT maximálně jednu kategorii T (trénink) – NE, ale doplnit do SŘ: „v prostoru 

nemůže být jiná sportovní akce v OB“ - ANO 

o na KL a KT zrušit možnost startu cizinců – NE, ale umožnit start cizinců do 400. místa ve WR, 

v kategoriích dorostu a juniorů lze omezit počet v rozpise závodu – ANO 

o ve veteraniádě zavést právo startu na základě veteránského Rankingu – ANO, podrobnosti do 5. 12. 

Navrhne Klimpl 

- na MČR klubů a oblastních výběrů žactva nevypisovat kategorii mix žactvo - ANO 

Změny 2020: 

-  oddělit M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva (žactvo vypsat ve stejném termínu jako je M ČR na 

klasice) – ANO 
 

Návrh Jiří Valeš 

- bližší specifikace losování kvalifikačních skupin 16 – 20 na M ČR KT a KL (bod 1.5 resp 2.5. SŘ) – ANO 

znění navrhne do 5. 12: Hošek 
 

Návrh Petr Klimpl 

- upřesnění SŘ § 1.22 (Veteraniáda na klasice) – ANO 
 

Návrhy Jan Fiala (předáno vedení sekce, bude dopracováno do Systému rozhodčích) 

- automatické přidělení kvalifikace R2 IOF adviserům – DOPORUČENO 

- délka platnosti kvalifikace R3, snížení na 5 let – NEDOPORUČENO 

- možnosti prodloužení platnosti kvalifikace R2 – DOPORUČENO 
 

Návrhy Ondřej Sysel 

- upřesnění bodu 5.2, 6.2, 7.2 SŘ (vynechání "Štafeta, ve které je cizinec...."startuje mimo soutěž) – ANO 

- zrušení 7.10 "Závod Veteraniády nesmí probíhat současně s M ČR" – NE 

- snížení počtů závodníků, kteří si vybíhají licenci B (Klasifikační řád) - NE 
 

Návrh Jan Fiala 



- úprava přílohy Klasifikačního řádu „Závodníkovi je možno udělit průměr z jednoho závodu (zařazeného do 

oblastního žebříčku), který pořádal klub, v němž je závodník pro danou sezónu v sekci OB registrován.“ - 

ANO  

Návrhy Jiří Valeš (příloha) 

- hostování v kategorii dospělých stejným systémem jako v dorostu – NEDOPORUČENO (to není návrh pro 

SK, ale pro vedení sekce OB – jde o Prováděcí předpisy k registracím sekce OB) 

- začlenění Vyzývacího poháru žactva mezi svazové soutěže - NE 

- Ranking: sjednocení počtu závodníků, ze kterých se počítá střední čas s počtem závodníků, ze kterých se 

počítá průměrná hodnota rankingu - NE 

- návrh na bodování Českého poháru štafet – NE (jen drobná úprava u M ČR štafet H21) 

- návrh na bodování Českého poháru - NE 

- návrhy na bodování České ligy klubů - NE 

- MČR noční součástí Českého poháru, Žebříčku A - NE 

- embarga na mapovém portálu – ANO, Klimpl bude po několikáté urgovat u mapové rady ČSOS 

- jednání soutěžní komise na otevřeném fóru - NE 
 

Návrh Radim Hošek 

- zareagovat v PP v právech startu na novou strukturu RD (A, B, U23 -> E, A, U23) - ANO 

- PP III.6: jednoznačně definovat typy závodů, pro které je jednotlivá výše příspěvku - ANO 

- PP: III.4. zvýšit maximální výší vkladů  - ANO (M ČR klasika 500 Kč, M ČR KT 400 Kč, ostatní závody 

navýšit o 20 Kč) 

- PP III.13: GSilesia (AOP) a Interkompas 45 (SJH) s možností licence A - NE 
 

Návrh Jan Petržela 

- pro Veteraniádu na krátké trati umožnit v kvalifikaci dvě souběžné skupiny v kategorii - NE 
 

Návrh František Kolovský 

- zamyslet se nad poměrem disciplín v Českém poháru, každá disciplína mělo být zastoupena ve stejném 

poměru – řešit v sestavení kalendáře na rok 2021 
 

Návrh Roman Zbranek 

- při Jarním poháru vypisovat nedělní závod jako ŽB - NE 

 

4. Příprava soutěží sekce OB 2019 

Změny návrhy: 

- změna pořadatele a místa konání ŽB-ČV 1. a 2. 6. 2019 (pořadatel SJI) 

- dopis LTU týkající se M a V ČR na KT (příloha) 

- žádost MLA (ŽB-ČZ 15. – 16. 6. 2019): změna pořadí závodů tak, aby v sobotu proběhla krátká trať a v neděli 

klasická trať - ANO 

Co už bylo nebo co je připraveno:  

- v ORIS byly již zadány všechny licence;  

- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2019 k zaslání základních údajů o svých závodech do 5. 12. 

2018; 

- sestavení kalendáře závodů 2019 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – oblasti) 

nahlásí do 5. 12. 2018 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu; 

- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2019 do 5. 12: 2018. 

 

5. Podklady do Prováděcích předpisů 2019 

Počet závodů v Českém poháru – 9 závodů/5 se hodnotí.  

Počet závodů v České lize klubů – 9 závodů/6 se hodnotí.  

Počet závodů v Českém poháru štafet – 7 závodů/hodnotí se M ČR + 3 nejlepší závody. 

Postup na MČR štafet – 6 závodů/hodnotí se 3 nejlepší. 

Počet závodů do ŽA/počet hodnocených – 10 závodů (7x ŽA + 3x M ČR), 6 se hodnotí (????) 

Počet závodů do ŽB/počet hodnocených – Čechy 6/4, Morava 7/4. 

Vícedenní závody – licence A pro žactvo: Cena střední Moravy, Cena východních Čech (alt. GPS, Interkompas) 

Právo startu na M ČR sprintových štafet k 31. 3. 2019. 

Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2019: soustředění podkladů do 5. 12. 2018, sestavení, oponentura a 

schválení Prováděcích předpisů do 10. 1. 2019, vydání do 25. 1. 2019. 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB: M ČR klasika 500 Kč, M ČR KT 400 

Kč, ostatní závody navýšit o 20 Kč 

Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu: stejné jako v roce 2018 

Krabičky SI na všech závodech sekce OB budou nastaveny do režimu bezkontaktního ražení. 



6. Závody sekce OB v roce 2020 

1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2020  

- přidělené pořádání: 

21. 3. Český pohár štafet  PHK Stříbrný rybník 

18. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB VPM Plzeň 

19. 4.         Český pohár, žebříček A - krátká trať VPM Plzeň 

30. 5.   Český pohár, žebříček A - krátká trať  LPM Pernink 

31. 5.     Český pohár, žebříček A - klasická trať  LPM Pernink 

 6. - 7. 6.  Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati                   BOR Srbská Kamenice 

26. - 27. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati ZBM Vír 
 

1a. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2020 

- zásady pro 1a. kolo jsou ve Sdělení sekce OB 24/2018 

- vypsané závody: 

  8. 5. Český pohár, žebříček A - sprint 

  9. 5. Český pohár štafet     

10. 5.  Český pohár štafet 

16. 5.   Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu  

17. 5.    Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet 

19. 9.         Český pohár štafet 

19. 9. Český pohár, žebříček A - sprint 

20. 9. Český pohár štafet 

26. 9.  Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

10. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet 

11. 10. Mistrovství a Veterniáda ČR klubů 

- termín přihlášek: 15. 1. 2019 (možnost zadávat přihlášky od 15. 12. 2018), vyhlášení výsledků do 31. 1. 2019 
 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2020 

- zásady pro 1a. kolo jsou ve Sdělení sekce OB 24/2018 

- vypsané závody: 

případně neobsazené závody z 1a. kola VŘ 

30. 5.     Žebříček B Čechy-východ 

30. 5. Žebříček B Morava 

31. 5.     Žebříček B Čechy-východ 

31. 5.     Žebříček B Morava 

13. 6.     Žebříček B Čechy-západ 

20. 6. Žebříček B Čechy-východ 

13. 6. Žebříček B Morava 

14. 6.     Žebříček B Čechy-západ 

21. 6.     Žebříček B Čechy-východ 

14. 6.     Žebříček B Morava 

12. 9.     Žebříček B Čechy-západ 

12. 9. Žebříček B Čechy-východ 

12. 9. Žebříček B Morava 

13. 9.     Žebříček B Čechy-západ 

13. 9.     Žebříček B Čechy-východ 

13. 9.     Žebříček B Morava 

- termín přihlášek: 5. 3. 2019 (možnost zadávat přihlášky od 15. 2. 2019), vyhlášení výsledků do 31. 3. 2019 

- u dvojzávodů ŽB navrhne zájemce o pořádání pořadí závodů (minimálně jedna musí být klasika) 

- vypsání celostátního finále přeboru škol – termín 3. 6. 2020 

 

7. Různé 

- žádosti o výjimky třídy rozhodčího: 

o výjimka pro stavitele tratí závodu krátké trati ŽB-ČZ (15. – 16. 6. 2019) Josefa Milotu MLA 5801 

– NE (může se zúčastnit školení R2 v polovině února); 

o výjimka pro hlavní rozhodčí 2. etapy Velikonoc ve skalách 2019 Kamilu Rambovou (DKP8655) – 

ANO 

- závody WRE v České republice v roce 2019: 

11. 5. Český pohár – sprint    KSU 

  1. 6. Český pohár – klasická trať   DOK+DKP 

  2. 6. Český pohár – krátká trať   DOK+DKP 



  7. 9. Český pohár – klasická trať   TZL 

  8. 9. Český pohár – krátká trať   TZL 

14. 9. Český pohár – sprint   VLI 

IOF advisoři jsou v jednání. 

- návrh na složení odvolací komise na rok 2019: Jan Fiala (BBM), Václav Král (SSU), Kristýna Kolínová 

(DKP), Jan Petržela (PHK) – navrženými projedná Klimpl 

 

24. 11. 2018 

Zapsal: Klimpl 


