
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: 25. 11. 2016 

Místo: Šternberk 

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

Petráček 

Omluveni: Rychlý 

 

1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2016 a po celé volební období 2012 – 2016 (letošní 

shromáždění sekce OB je volební a nově zvolené vedení sekce OB bude rekonstruovat jednotlivé 

komise) 

- seznam R1 na roky 2017 a 2018 

- náměty na úpravy soutěží z programové konference sekce OB „Kam dál v českém OB?“: 

• Zabývat se v horizontu let 2018+ otázkou nárůstu závodníků na závodech Sekce OB -> rozšířit 

nabídku závodů, více závodů v jeden termín apod. 

• Zvážit zpřísnění kritérií pro start cizinců. 

• Zabývat se návrhem na úpravu rankingu. 

• Sledovat vývoj nových disciplín IOF a učinit přípravné kroky pro jejich zavedení do ČR. 

• Přizpůsobit model sprintových štafet světovému modelu „DHHD“. 
 

2. Hodnocení sezóny 2016, 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) – k hodnocení se 

objevily připomínky, nutno zapracovat do hodnocení pro další roky včetně vyváženějšího výběru 

hodnotitelů 
 

3. Soutěžní řád M ČR ve sprintu 

Byl projednán předložený soutěžní řád M ČR ve sprintu (v SŘ je varianta jednokolového a dvoukolového 

sprintu). SŘ byl po připomínkách schválen s těmito principy: 

- dvoukolový sprint pouze pro kategorie D21 a H21 (dopoledne semifinále, odpoledne finále) 

- jednokolový sprint pro dorostenecké a juniorské kategorie (odpoledne) 

- veteraniáda jednokolová (dopoledne) 

- principy práva startu v D21 a H21 stejné jako na M ČR na klasické a krátké trati 

- principy práva startu v dorosteneckých a juniorských kategoriích stejné jako v roce 2016 
 

4. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů 

Přijaté návrhy: 

- Petr Klimpl: Od roku 2018 vypisovat žebříček B ve 3 oblastech – Čechy západ (zhruba ZČ, JE, Praha, 

StČ), Čechy východ (Vč, Vy, JČ), Morava; snížit počet vypsaných závodů ŽB na 6 v každé oblasti Čech 

resp. na 7 v ŽB-Morava (od roku 2018). 

- Tomáš Dlabaja: snížit počet započítávaných nejlepších výsledků v Rankingu ze současných 10 na 8. 

- Petr Klimpl: definice v SŘ: „Ranking je dlouhodobým žebříčkem jednotlivců v kategoriích H (H20 + 

H21) a D (D20 + D21).“ 

- Petr Klimpl: V PP uvádět koeficienty jednotlivých závodů Rankingu (M ČR 1.10, ČP 1.10, atd.). 

- Petr Klimpl: V SŘ 5.1, 6.1, 7.1: … ve štafetě na M ČR může startovat maximálně 1 sportovec cizí státní 

příslušnosti; sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí být registrován nejpozději 2 měsíce před 

konáním M ČR a musí se do doby konání M ČR zúčastnit za posledních 12 měsíců alespoň 12 závodů 

sekce OB konaných před M ČR. … 

- Petr Klimpl: V PP omezit počet startujících cizinců maximálně na 6 v každé kategorii (v případě většího 

počtu přihlášených provede výběr pořadatel v součinnosti s SK). 

- Petr Klimpl: Pořadí úseků na MČR sprintových štafet: D – H – H – D. 



- Libor Slezák: Zavést kategorii DH21A pro štafety, které se nekvalifikují do M ČR (stejně jako v M ČR 

ve sprintu při jednokolovém závodě se v konečných výsledcích zařadí za štafety, které dokončily závod 

v DH21). 

- Jan Procházka a Ondřej Sysel: Do finále Veteraniády ČR na krátké a klasické trati postupují závodníci 

podle výsledkové listiny semifinálového závodu. Do finále A postupuje prvních 50 % závodníků, 

maximálně však 30. Ve finále B startují všichni ostatní závodníci. 

- Členové SK: Počet startujících závodníků ve finálovém závodě M ČR na krátké a krátké trati: kategorie 

D16, D18, D20, H16, H18 a H20 (je maximálně finále C, už ne D); kategorie D21 a H21 (je maximálně 

finále D, už ne E). 

- Petr Klimpl: Od roku 2017 se vrátit k rozdělení závodů zařazených do ČPŠ na kategorie A, B, C = A (M 

ČR), B (zbývající) a C (v roce 2017 – 18. 3. a 23. 4.). 

- Jan Fišák ze shromáždění sekce OB 2015: V závodech veteránů nahradit kategorie štafet D180 a H180 

kategoriemi D195 a H 195, v družstvech nahradit DH300 kategorií DH325. 

Nepřijaté návrhy: 

- Aleš Petráček: Úprava počtů závodníků na Mistrovství a Veteraniádě ČR – navrženy 3 modely. 

- Petr Klimpl: Zakázat vypisování tréninkových tratí na M ČR na krátké a klasické trati. 

- Aleš Petráček: Úprava počtů závodníků v žebříčkových závodech. 

- Tomáš Dlabaja: zavést určitý nástroj k zohlednění počtu výsledků ze sprintu a lesních disciplín. 

- David Aleš: V závodech Českého poháru štafet přidělovat startovní čísla podle aktuálně zveřejněného 

pořadí ČPS, resp. v prvních závodech ČPŠ podle pořadí v předchozím roce. 

- Petr Klimpl: V M ČR štafet, sprintových štafet a klubů počítat do celkového pořadí jen nejlepší štafetu 

klubu (redukované pořadí). 

- Libor Slezák: Zvýšit počet startujících štafet na M ČR, resp. umožnit pozvání náhradníků za 

nepřihlášené štafety. 

- Libor Slezák: Upravit směrný čas v závodě ve sprintu na 12- 15 minut. 
 

5. Příprava soutěží sekce OB 2017 

Změny: 

- změna místa konání i M ČR sprintových štafet (6. 5.) a M ČR ve sprintu (dvoukolový 7. 5.) – pořadatel 

ZBM (viz dopis ZBM s důvody přeložení), oba závody v Brně – soutěžní komise odsuzuje postup 

pořadatelů ZBM při přidělení tohoto závodu, stejně tak i postup členů SK, kteří o tom věděli; SK se 

shodla, že jako postih bude vyloučení tohoto klubu z výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 

2018; 

- změna místa a pořadatele závodů Českého poháru, ŽA a ŽB-Čechy (důvod: odvolaný souhlas majitele 

lesa s pořádáním v původním prostoru): 

3. 6. krátká trať – pořadatel VSP – prostor bývalá mapa Červená hlína, centrum Řitka 

4. 6. klasická trať – pořadatel KAM – prostor bývalá mapa Červená hlína, centrum Řitka 

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 konce listopadu zadat licence z oblastních závodů;  

- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2017 k zaslání základních údajů o svých závodech do 

5. 12. 2016; 

- sestavení kalendáře závodů 2017 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – 

oblasti) nahlásí do 5. 12. 2016 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu; 

- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2017. 
 

6. Podklady do Prováděcích předpisů 2017 

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 9/5. 

Vícedenní závody – licence A pro žactvo: Cena střední Moravy, Bohemia Orienteering, Cena východních 

Čech. 

Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2017: soustředění podkladů do 5. 12. 2016, sestavení, 

oponentura a schválení Prováděcích předpisů do 10. 1. 2017, vydání do 25. 1. 2017. 

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



Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu – úprava u M ČR sprint 30 tis. Kč (kompenzace vkladů za finále 

H21 a D21) 
 

7. Závody sekce OB v roce 2018 

1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2018  

- po ukončení přihlášek požádal TZL o to, že by svou přihlášku rozšířil i na volný podzimní štafetový 

trojzávod 28. – 30. 9. (MČR sprintových štafet a 2 závody Českého poháru štafet) – rozšíření bylo přijato 

- přidělené pořádání: 

24. 3.  Český pohár štafet, Česká liga klubů      PHK 

21. 4. Žebříček B-Morava - klasická trať      LCE 

22. 4.  Český pohár štafet, Česká liga klubů      LCE 

 5. 5. Žebříček A - krátká trať        PGP 

 6. 5. Žebříček A - klasická trať       PGP 

26. 5.  Český pohár štafet, Česká liga klubů      LPM 

26. 5. Český pohár, žebříček A – sprint      VPM 

27. 5.  Český pohár štafet, Česká liga klubů      LPM 

 9. 6. Český pohár, žebříček A - krátká trať      ASU 

10. 6. Český pohár, WRE, žebříček A - klasická trať     ASU 

23. - 24. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, WRE    TBM 

28. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet     TZL 

29. 9. Český pohár štafet, Česká liga klubů      TZL 

30. 9. Český pohár štafet, Česká liga klubů      TZL 
 

1A. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018  

- pro 1A. kolo platí stejné zásady jak 1. kolo (Sdělení sekce OB 15/2016) 

- vypsané závody: 

14. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB 

15. 4. Český pohár, WRE, žebříček A - sprint 

19. 5. Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, WRE (jednokolově nebo dvoukolově) 

20. 5. Český pohár, WRE, žebříček A - krátká trať 

 8. 9.  Český pohár, žebříček A - krátká trať 

 9. 9.  Český pohár, žebříček A - klasická trať 

15. - 16. 9.  Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, WRE 

13. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet 

14. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žactva 

- termín přihlášek: 15. 1. 2017 (možnost zadávat přihlášky od 15. 12. 2016), vyhlášení výsledků do 30. 1. 

2017 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018  

- zásady pro 2. kolo jsou ve Sdělení sekce OB 15/2016 

- termíny vypsaných závodů budou zveřejněny po vyhodnocení 1A. kola výběrového řízení 

- termín přihlášek: 5. 3. 2017 (možnost zadávat přihlášky od 5. 2. 2017), vyhlášení výsledků do 31. 3. 

2017 

- změna adresy webových stránek pro přihlášková řízení: http://vybriz.orientacnibeh.cz  
 

7. Různé 

- žádost o výjimku na měřítko mapy na vícedenních "Advanta 2017" (DOB) pro etapy E1 (4. 8.) a E2 (5. 

8.) – krátká trať, 1:5000 (mapový klíč ISOM, ekvidistance 5 m), z důvodu velmi extrémního terénu – 

výjimka udělena; 

- žádost Radana Kamenického o udělení výjimky pro závod MČR na krátké trati 2017, aby mohl jako R3 

působit ve funkci stavitele tratí – výjimka neudělena; 

- A. Zitka podal informaci o přípravě elektronického hlasování sekce OB – ponecháno pro novou SK; 

- na semináři pořadatelů závodů v březnu 2017 připomenout pořadatelům dodržování SŘ v délkách tratí. 

(směrné časy) pro veterány 

 

 

 

25. 11. 2016 

Zapsal: Klimpl 


