
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: 24. 11. 2017 

Místo: Šternberk 

Přítomni: Klimpl, Netuka, Fiala, Sysel, Rychlý, Zitka, Aleš, Hošek, Pachnerová, Wolf, Kolovský, Kurfürst 

Omluven: Hrstka, Slezák 

 

1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2017 

- seznam R1 na roky 2018 a 2019 
 

2. Hodnocení sezóny 2017, 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 

Radima Hoška, poděkování hodnotitelům, projednán návrh úprav hodnocení na rok 2018 (s hodnocením budou 

seznámeni pořadatelé na jarním semináři pořadatelů v Hradci Králové) 

- problematika odvolání proti opravě výsledků M ČR štafet a M ČR klubů – nutno opravit dokumenty 
 

3. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů 

Přijaté návrhy: 

- úprava ustanovení týkajících se sportovců jiné státní příslušnosti (reakce na doporučení odvolací komise sekce 

OB, další návrhy Klimpl, Wolf, Janda) – skupina ve složení Klimpl, Fiala, Netuka zapracuje následující 

principy: sportovec, který nemá při registraci uvedeno rodné číslo, je považován za sportovce jiné státní 

příležitosti (nutno dořešit problematiků sportovců ze Slovenska); za sportovce jiné státní příslušnosti se 

nepovažuje sportovec, který za posledních 12 měsíců před dnem konání závodů startoval alespoň v 12 

závodech sekce OB, případně za posledních 24 měsíců před datem konání závodů startoval alespoň ve 20 

závodech sekce OB, a to s registračním číslem sekce OB; na M ČR štafet (sprintových štafet, klubů) může 

startovat maximálně jeden sportovec jiné státní příslušnosti; sportovec jiné státní příslušnosti přitom musí být 

registrován v řádném termínu (ne dodatečně) a musí za posledních 12 měsíců před dnem konání závodů 

startovat alespoň v 8 závodech sekce OB, případně za posledních 24 měsíců před datem konání závodů 

startovat alespoň ve 12 závodech sekce OB, a to s registračním číslem sekce OB 

- zapracování do SŘ štafet odpovědnost za správnost zadání soupisek v závodech štafet (reakce na doporučení 

odvolací komise sekce OB) – za zadání správné soupisky v závodě štafet odpovídá klub, v případě porušení SŘ 

resp. rozpisu závodu bude štafeta diskvalifikována 

- zapracování do SŘ M ČR klubů a oblastních výběrů žactva pevného pořadí úseků (Sysel) – dorost, dospělí: 

HDHDHDH, na sudém úseku musí běžet žena; žactvo: H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14; na 2., 4., 5, 

a 7. úseku musí běžet žena (u veteránů musí být minimálně dvě ženy, pořadí úseků není pro štafetu závazné) 

- zapracování do SŘ Veteraniády ČR sprintových štafet pořadí úseků (Sysel) – jednotlivé úseky běží v pořadí 

DHHD, na 1. a 4. úseku musí běžet žena 

- řešení velkého počtu závodníků na M a V ČR na krátké a klasické trati (Slezák, Klimpl, Pachnerová, Hošek): 

o ustavena skupiny pro změnu formátu mistrovství a veteraniády ČR na klasické trati od roku 2020 

(Slezák, Pachnerová, Hošek předloží v březnu 2018 na schůzi SK návrhy posouzené po stránce 

sportovní i ekonomické) 

o od roku 2018 budou mít některé kategorie veteraniády v sobotu dva kvalifikační rozběhy (v roce 2018 

sedm kategorií, v kterých v roce 2018 startovalo více než 50 závodníků, principy SŘ navrhla 

Pachnerová) 

o vedle kategorií M a V lze vypsat na M ČR na krátké a klasické trati maximálně tři tréninkové tratě (v 

případě dalšího růstu počtu závodníků posoudit na rok 2019 úplný zákaz tréninkových tratí) 

- zavedení SIAC na závodech sekce OB (Klimpl) – nastavení krabiček pro SIAC povinně v roce 2018 na 

závodech ve sprintu a všech štafet, od roku 2019 povinně na všech celostátních závodech (úprava přílohy 

Pravidel OB Fiala, osvěta Fiala, Klimpl) 

- úprava Klasifikačního řádu (Klimpl) – vrátit se k zisku licencí A z žebříčku B: D a H 14: 30 %, ostatní 15 % 

- úprava startovních intervalů na závodech Českého poháru, ŽA a ŽB na klasické trati (Hošek) – do počtu 25 

závodníků startovní interval 5 minut, do 35 – 4 minuty, do 50 – 3 minuty, nad 50 – 2 u minuty 

- úprava Rankingu (Janda) – rankingový průměr počítat i z případných diskvalifikovaných top 5 rankingových 

koeficientů závodníků 



- zvýšení počtu hodnocených štafet v závodech Českého poháru štafet (Wolf) – úprava v kategorii H21 (včetně 

úpravy bodování), ostatní kategorie ne 

- drobné formální úpravy 

Nepřijaté návrhy: 

- měřítko mapy na M ČR na klasické trati 1:10000 (Pašek) 

- měřítko mapy ve Veteraniádě ČR na klasické trati 1:7500 u nejstarších kategorií (Pašek) – ne, ale je možno 

v případě složitého terénu požádat o výjimku 

- M ČR ve sprintu pořádat dvoukolově ve všech kategoriích (Pašek) 

- zavedení možnosti hostování ve veteránských kategoriích na závodech družstev a štafet (Pachnerová) 

- kalendář 2019, oddělit termíny ŽB Čechy-východ a ŽB Čechy-západ (Hošek) 

- závody Českého poháru kategorie E, A, B v 21 rozdělit striktně podle rankingu (Janda) 

- závody Českého poháru pořádat povinně v pořadí krátká v sobotu, klasika v neděli (Janda) 

- definovat jasně kategorie (L,K- A,B,C,D,E) (Janda) 

- definovat nejlepšího závodníka dané kategorie (Janda) 

- počet závodníků cizí státní příslušnosti na M ČR klubů (Janda) 

- zvýšení počtu postupujících štafet na M ČR štafet (Wolf) 

- úprava zisku licence B z oblastních soutěží, nesčítat počty závodníků podkategorií stejné kategorie (Aleš) 

Další věci: 

- návrh úpravy postupového klíče na M ČR sprintových štafet v dorostu od roku 2019 – připraví Klimpl 

- implementace nových popisů kontrol (piktogramů) pro sekci OB po jejich schválení IOF – překlad a zveřejní 

zajistí Wolf 

- zavedení nové sprintové disciplíny do soutěží sekce OB (knock-out sprint?) – zatím se nebudeme zabývat, 

počkáme na vývoj v IOF (zavedení nejdříve od roku 2020) 

- řešení střetu předpisů WRE a SŘ – separátně informovat pořadatele závodů zařazených do WRE o řešení 

případného nesouladu našich pravidel a pravidel IOF do doby implementace do nových Pravidel OB – zajistí 

Wolf (s využitím materiálů Zbranka) 

- úprava náležitostí karantény (kdy by měla být použita, jaký je její smysl, co je a co není povoleno, jak má být 

vybavena) – pomůcku pro pořadatele připraví Aleš do březnového semináře pořadatelů 

- tvorba nových pravidel OB, které by měly platit od 1. 1. 2019 – ustavena skupina pro přípravu Klimpl, Fiala, 

Aleš, Sysel 
 

4. Příprava soutěží sekce OB 2018 

Změny: 

- M ČR ve sprintu bude jednokolové (přímý přenos ČT, zvládnutí ze strany pořadatele) 

Co už bylo nebo co je připraveno:  

- v ORIS byly již zadány všechny licence;  

- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2018 k zaslání základních údajů o svých závodech do 5. 12. 

2017; 

- sestavení kalendáře závodů 2018 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – oblasti) 

nahlásí do 5. 12. 2017 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu; 

- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2018. 
 

5. Podklady do Prováděcích předpisů 2018 

Počet závodů v Českém poháru – 10 závodů/6 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 – 12 závodů (9x ŽA + 3x M ČR), 7 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. 

Právo startu na M ČR sprintových štafet v kategorii dorostu ze seznamu licencí A k 31. 3. 2018 (ročníky narození 

2000 – 2004) se zahrnutím hostujících závodníků. 

Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2018: soustředění podkladů do 5. 12. 2017, sestavení, oponentura a 

schválení Prováděcích předpisů do 10. 1. 2018, vydání do 25. 1. 2018. 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB: neměnit. 

Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu: neměnit 
 

6. Závody sekce OB v roce 2019 

1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2019  

- přidělené pořádání: 

23. 3.    Český pohár štafet (C) PHK Stříbrný rybník 



 6. 4.    Žebříček B-Morava – klasická trať AOV Háj ve Slezsku 

 7. 4.    Český pohár štafet (C) AOV Háj ve Slezsku 

13. 4.    Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB SHK Boháňka 

14. 4.    Žebříček A – krátká trať, WRE SHK Boháňka 

11. 5.    Žebříček A – sprint, WRE KSU Šumperk 

11. 5.  Český pohár štafet (B) KSU Třemešek 

12. 5.    Český pohár štafet (B)  KSU Třemešek 

18. 5.    Mistrovství a Veteraniáda ČR – sprint LPU  Čáslav 

19. 5.    Mistrovství a Veteraniáda ČR – sprintové štafety LPU  Pardubice 

 1. 6.     Žebříček A, žebříček B Čechy-západ – klasická trať, WRE DOK+DKP Selská rokle 

 2. 6.     Žebříček A, žebříček B Čechy-západ – krátká trať DOK+DKP Selská rokle 

22. – 23. 6.  Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, WRE LTU Čížkovy kameny 

 7. 9.     Žebříček A, žebříček B Morava – klasická trať TZL  Lukoveček 

 8. 9.     Žebříček A, žebříček B Morava – krátká trať TZL  Lukoveček 

21. – 22. 9.  Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, WRE TJN  Bedřichov 

 5. 10.       Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet PGP  Tis u Blatna 

 6. 10.        Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva  PGP Tis u Blatna 
 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2019 

- zásady pro 2. kolo jsou ve Sdělení sekce OB 20/2017 

- vypsané závody: 

  1. 6.     Žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

  1. 6. Žebříček B Morava – klasická trať 

  2. 6.     Žebříček B Čechy-východ – krátká trať 

  2. 6.     Žebříček B Morava – krátká trať 

15. 6.     Žebříček B Čechy-západ – klasická trať 

15. 6. Žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

15. 6. Žebříček B Morava – klasická trať 

16. 6.     Žebříček B Čechy-západ – krátká trať 

16. 6.     Žebříček B Čechy-východ – krátká trať 

16. 6.     Žebříček B Morava – krátká trať 

  7. 9.     Žebříček B Čechy-západ – klasická trať 

  7. 9. Žebříček B Čechy-východ – klasická trať 

  8. 9.     Žebříček B Čechy-západ – krátká trať 

  8. 9.     Žebříček B Čechy-východ – krátká trať 

14. 9.    Žebříček A – sprint 

14. 9.  Český pohár štafet (B) 

15. 9.    Český pohár štafet (B) 

- termín přihlášek: 5. 3. 2018 (možnost zadávat přihlášky od 5. 2. 2018), vyhlášení výsledků do 31. 3. 2018 

- vypsání celostátního finále přeboru škol – termín 5. 6. 2019 
 

6. Různé 

- žádost o výjimku na měřítko mapy a velikosti symbolů na vícedenních: Rumcajsovy míle (Valečov) – 11. 8. 

2018 2x krátká trať 1:5000, 12. 8. 2018 krátká trať 1:5000; důvod: extrémně členitý skalní terén (čitelnost 

mapy) – souhlas 

- žádost Radka Novotného o udělení výjimky pro závod MČR ve sprintu 2017 (VTA), aby mohl jako R3 působit 

ve funkci stavitele tratí (v roce 2013 stavitelem tratí sprintového závodu JMS, několikrát působil jako lektor 

stavby tratí na školeních R2); skupina rozhodčích doporučuje – souhlas 

 

24. 11. 2017 

Zapsal: Klimpl 


