
Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Sdělení sekce OB 27/2018 
 

Doplnění seznamu rozhodčích 1. třídy na roky 2019-2020 
Vedení sekce OB doplnilo do seznamu rozhodčích na roky 2019-2020 (Sdělení sekce OB 23/2018): 

 TJN9101 Picek Jan 

 

Úprava kalendáře na rok 2019  
Soutěžní komise souhlasila se žádostí OK Jihlava o změnu prostoru závodů žebříčku B-Čechy-východ. 

Dvojzávod žebříčku B-Čechy východ 1. a 2. 6. 2019 proběhne mezi obcemi Větrný Jeníkov, Smrčná a Bílý 

Kámen (severně od Jihlavy) s centrem ve Větrném Jeníkově. Pořadatelem bude pouze SJI, bez účasti ZHR. 

 

Výzva sekce OB krajským svazům ČSOS 
Orientační běh byl zařazen na pořad Her IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se 

uskuteční v Liberci a Jablonci nad Nisou ve dnech 23. – 28. 6. 2019. Uskuteční se dva závody jednotlivců 

(krátká trať a sprint) a závod smíšených sprintových štafet.  

Závody jednotlivců proběhnou v kategoriích: 

D12 – dívky mladší (ročník narození 2007 a 2008) 

H12 – hoši mladší (ročník narození 2007 a 2008) 

D14 – dívky starší (ročník narození 2005 a 2006) 

H14 – hoši starší (ročník narození 2005 a 2006) 

V každé kategorii soutěží dva zástupci z každého kraje.  

Český olympijský výbor vyzval sportovní svazy, jejichž sporty jsou zařazeny do programu Her, aby provedly 

konzultace s jednotlivými krajskými svazy nominačních kritérií tak, aby kritéria byla transparentní a 

nediskriminační. 

Vedení sekce OB vyzývá krajské svazy, aby svá nominační kritéria konzultovali před zveřejněním s komisí 

talentované mládeže sekce OB (slezak.libor@gmail.com). 

 

Nová Pravidla orientačního běhu 
Jak bylo zveřejněno na počátku roku 2018, připravuje sekce OB nová Pravidla OB, které budou účinná od 1. 

2. 2019. 

Na přípravě Pravidel probíhají již delší dobu intenzivní práce. Nejdříve byla provedena analýza, co od nových 

pravidel očekáváme, v polovině roku byla vyzvána o-veřejnost, aby zaslala podněty na to, co v pravidlech má 

být, následovaly připomínky odborné veřejnosti. Po vyhodnocení připomínek byla vytvořena pracovní verze 

stanov, členové soutěžní komise a následně členové vedení sekce hlasovali o pěti sporných oblastech 

Pravidel. Následně vznikla konečná verze Pravidel OB. 

Návrh Pravidel je kompletní a najdete ho na adrese http://lpu.cz/ruzne/pravidla_OB_2019.pdf. Před 

definitivním schválením nových Pravidel (vedení sekce OB a výkonný výbor ČSOS) má široká o-veřejnost 

Pravidla ještě jednou připomínkovat. Možnost připomínek je do 4. 11. 2018 na adresu hlavního zpracovatele 

Pravidel OB Jana Fialy (honzafiala0@gmail.com). 

 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 1. 11. 2018 
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