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1. Soutěţní řád soutěţí sekce orientačního běhu 

Výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů schválil na návrh sekce OB Soutěţní řád soutěţí sekce 

orientačního běhu ČSOS. V SŘ nedošlo k podstatným změnám, byly upraveny pouze formální věci.  

Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

2. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2016 

 Předsednictvo sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2016, 

která byla zpracována v návaznosti na Směrnici pro evidenci a registraci členů ČSOS. Registrace OB, 

přestupy, hostování mají termín od 1. ledna do 29. února 2016. 

 Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

3. Prováděcí předpisy k soutěţím sekce OB pro rok 2016 

Vedení sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k soutěţím sekce OB pro rok 2016. Předpisy jsou obdobné 

jako v minulých letech.  

Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). 
 

4. Kalendář závodů sekce OB na rok 2016 

Kompletní kalendář oficiálních závodů sekce OB na rok 2016 je v informačním systému ORIS. 
 

5. Výjimky pro rozhodčí, kteří nesplňují potřebnou kvalifikaci rozhodčích v souladu se Systémem 

rozhodčích sekce OB 

Soutěţní komise projednala výjimky pro rozhodčí, kteří nesplňují potřebnou kvalifikaci rozhodčích v 

souladu se Systémem rozhodčích sekce OB následovně: 

a) Jan Zháňal pro výkon funkce:  

      - stavitele tratí na závodě Českého poháru štafet dne 17. 9. 2016 (pořadatel ZBM) 

      - hlavního rozhodčích na závodě Českého pohár a ŢA – sprint dne 17. 9. 2016 (pořadatel ZBM) 

      - stavitele tratí na závodě Českého poháru štafet dne 18. 9. 2016 (pořadatel ZBM)  

 Jan Procházka (PGP8206) pro výkon funkce stavitele tratí na semifinále M ČR na krátké trati dne 25. 6. 

2016 (pořadatel PGP) 

 Petr Pernička pro výkon funkce stavitele tratí na závodě ŢB-B Morava dne 15. 5. 2016 (pořadatel TZL) 

Všechny uvedené výjimky platí pouze za předpokladu, ţe se uvedený rozhodčí zúčastní semináře 

rozhodčích a pořadatelů závodů, který pořádá sekce OB dne 19. 3. 2016 v Hradci Králové. 

b) Radoslav Jonáš (R1 v SZOŠ) pro výkon funkce stavitele tratí na závodě ŢB-B Morava dne 10. 9. 2016 

(pořadatel LCE a ŠK Sandberg Bratislava)  

     Richard Balogh (R2 v SZOŠ) pro výkon funkce stavitele tratí na závodě ŢB-B Morava dne 11. 9. 2016 

(pořadatel LCE a ŠK Sandberg Bratislava)  

c) Soutěţní komise sekce OB upozorňuje všechny rozhodčí (a jejich kluby), aby sledovali platnost svých 

tříd rozhodčích v IS ORIS a nezapomněli si je ve smyslu ustanovení Systému rozhodčích sekce OB 

prodluţovat účastí na školeních nebo seminářích (moţnost nahradit účast na semináři účastí v systému 

hodnocení závodů ČSOS platila naposledy v roce 2012!). Výjimky podle bodu 9a) jsou opravdu 

výjimkami pro letošní rok, v dalších letech nebudou takové ţádosti o výjimky ze strany soutěţní komise 

akceptovány. 
 

6. Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů 

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 19. 3. 2016 od 16:00 hod. v Základní škole 

Milady Horákové, Milady Horákové 258/50, Hradec Králové. Na programu budou sportovně technické 

záleţitosti soutěţí (Klimpl), marketingové zajištění soutěţí (Šubrt, Matějů), informační systém ČSOS 

ORIS (Klimpl) a další přednášky, které připraví skupina rozhodčích ve spolupráci s metodickou komisí. 

Seminář potrvá od 16:00 cca do 19:00 hod., přihlášky nejdou třeba. 
 

7. Příprava Dnů orientace v přírodě v roce 2016 

Akce Dny orientace v přírodě se uskuteční i v roce 2016. Vedení sekce OB vyzývá všechny kluby 

sdruţené v sekci OB a oblasti sekce OB, aby se aktivně zapojily do pořádání Dnů orientace v přírodě 

v roce 2016 a tuto akci nejen uspořádaly, ale i vyuţily k propagaci OB na veřejnosti v médiích. Potřebné 

informace najdete na webu komise rozvoje OB - http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/DnyOrientace.aspx. 
 



8. Sloţení odvolací komise 

V souladu s čl. 24.5 Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěţí sekce v OB 

v roce 2015 následovně: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Michal Jirásek (SHK), Romana Mrázková 

(SJC). 
 

9. Školení trenérů 2. třídy 

Školení trenérů 2. třídy proběhne ve třech termínech 19. – 21. 2., 4. – 6. 3. a 8. – 10. 4. 2016. Školení se 

mohou zúčastnit trenéři 3. třídy, kteří mají po absolvování T3 alespoň dva roky praxe. Školení vede 

Marek Cahel. Přihlášky na školení jsou do 15. ledna 2016 v IS ORIS. Přihlášení účastníci dostanou bliţší 

informace včetně místa konání. 
 

10. Termíny důleţitých akcí sekce OB v roce 2016 

19. – 21. 2. 2016 Školení trenérů 2. třídy – 1. část   ? 

  4. – 6. 3. 2016  Školení trenérů 2. třídy – 2. část   ? 

19. 3. 2016  Seminář pořadatelů závodů a rozhodčích sekce OB Hradec Králové 

19. 3. 2016  Soutěţní komise sekce OB    Hradec Králové 

19. 3. 2016   Vedení sekce OB     Hradec Králové 

  4. 6. 2016   Vedení sekce OB     Ivančice 

10. 9. 2016  Vedení sekce OB     Hrabětice 

  8. 10. 2016   Vedení sekce OB     Nový Bor 

18. – 20. 11. 2016 Seminář trenérů a rozhodčích OB   ? 

18. 11. 2016  Soutěţní komise sekce OB    ? 

18. 11. 2016  Vedení sekce OB     ? 

  3. 12. 2016  Vyhlášení Ankety OB     Ústí nad Orlicí 

10. 12. 2016  Shromáţdění sekce OB     Praha 
 

11. Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěţí ČSOB v OB na rok 2017 

1A. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěţí sekce OB v roce 2017 má termín přihlášek 15. 1. 

2016. 

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěţí sekce OB v roce 2017 má termín přihlášek 5. 3. 

2016.  

Podmínky obou výběrových řízení jsou ve Sdělení sekce OB 20/2015. 
 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 13. 1. 2016 


