Sekce orientačního běhu ČSOS

Sdělení sekce OB 7/2020
Příprava závodní sezóny 2020 po pandemii koronaviru
Současný stav:
- v tuto chvíli platí v celé ČR zákaz pořádání sportovních akcí; po 24. 5. 2020 má být dovoleno pořádat
sportovní akce s omezenou účastí (limit nebyl stanoven);
- na základě uvedeného zrušila sekce OB všechny závody do konce 1. pololetí 2020 (sdělení sekce OB
6/2020);
- situace je zatím nepřehledná, předpoklad je, že se o prázdninách nepovolí hromadné akce s větším počtem
účastníků a na podzim budou sportovní akce s omezením počtů;
- na podzim (především v září) mohou být problémy s ubytováním, kde je o-komunita obvykle zvyklá spát
(tělocvičny, třídy, internáty škol, turistické ubytovny), popř. i jiná omezení ze strany státní správy i
samosprávy.
Proč je třeba řešit situaci s předstihem (už nyní):
- příprava závodů po technické stránce (majitelé lesů, arény, apod.);
- příprava závodů po ekonomické stránce (dotace od samosprávy, velikost mapovaného prostoru, atd.);
- motivace závodníků, aby věděli, na co se mají připravovat;
- příprava kalendáře oblastí tak, aby věděli, které vrcholné závody, kdy a za jaké účasti se uskuteční.
Rozhodnutí:
- vedení sekce OB bude postupovat podle principu předběžné opatrnosti;
- pokud bude možné v září a v říjnu uspořádat sportovní akci v OB s minimálním počtem 500 lidí, budou
připraveny na celostátní úrovni tyto závody:
6. 9. NE
M ČR sprint
6. 9. NE
M ČR sprintové štafety
19. 9. SO
M ČR klasika
26. 9. SO
M ČR štafet
3. 10. SO
M ČR KT
17. 10. SO
M ČR NOB
18. 10. NE
ŽA KT
31. 10. SO
ŽA KT
1. 11. NE
ŽA klasika
pokud to možné nebude, předpokládané závody se neuskuteční;
- pro větší pravděpodobnost realizovatelnosti navržených závodů soutěží sekce OB a vzhledem redukci
některých MČR na jeden závod bez kvalifikace nebudou vypsány Veteraniády a počet účastníků
mistrovských kategorií bude omezen;
- sekce OB bude jednat s ČSOS o ekonomickém zabezpečení výše uvedených závodů (zrušení odvodů
z vkladů, zvýšení vkladů, zvýšení příspěvků za kvalitu závodů, finanční odměny pro medailisty hlavních
kategorií);
- oblasti připraví a uskuteční své soutěže v závislosti na omezeních, která budou aktuálně platná (počet
závodů v oblastech na podzim by měl být 7 a více);
- -budou zrušeny tyto dlouhodobé soutěže: Český pohár, Český pohár štafet, Česká liga klubů, žebříček BČechy západ, žebříček B-Čechy východ a žebříček B-Morava;
- -návrh dalších sportovně technických záležitostí (zisk licencí, právo startu na M ČR, Ranking) připraví
soutěžní komise sekce OB až po tom, kdy bude jasné, jaká omezení budou trvat při pořádání hromadných
akcí na území ČR.
Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 26. 4. 2020

