Z á p i s č. 24/2020
z 17. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 15. 5. 2020
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf, Libor Slezák
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Soutěžní sezóna 2020
4. Doplnění soutěžní komise sekce OB
5. Různé
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Aktuální informace
- IOF zrušila letošní MS v Dánsku;
- kniha 70 let orienťáku;
- tisková konference ČSOS.
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Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.
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Soutěžní sezóna 2020
Vedení sekce OB projednalo materiál předložený předsedou sekce OB Petrem Klimplem.
Rozhodnutí sekce OB:
vedení sekce OB potvrzuje zrušení všech závodů sekce OB do konce 1. pololetí 2020;
vedení sekce OB potvrzuje zrušení dlouhodobých soutěží v roce 2020: Český pohár, Český pohár
štafet, Česká liga klubů, žebříček B-Čechy západ, žebříček B-Čechy východ a žebříček BMorava;
- vedení sekce OB potvrzuje zrušení všech Veteraniád ČR v roce 2020;
- vedení sekce OB ruší v roce 2020 Ranking a Ranking veteránů (způsob započtení podzimních
závodů v roce 2020 do Rankingu 2021 bude včas zveřejněn);
- vedení sekce OB rozhoduje, že možnost zisku licencí bude pouze ze závodů po 1. 9. 2020 (tzn. že
zisk licencí nebude možný ze závodů oblastního žebříčku a vícedenních závodů před tímto datem);
- vedení sekce OB vyzývá oblasti sekce OB, aby připravily a uskutečnily své podzimní soutěže po
1. 9. 2020 v počtu závodů 7 a více (v závislosti na omezeních, která budou aktuálně platná);
- vedení sekce OB doplnilo a částečně změnilo kalendář letošních závodů na celostátní úrovni:
6. 9. NE
Mistrovství ČR ve sprintu
PHK
6. 9. NE
Mistrovství ČR sprintových štafet
LPU
19. 9. SO
Mistrovství ČR na klasické trati
ZBM
26. 9. SO
Mistrovství ČR štafet
AOP
3. 10. SO
Mistrovství ČR na krátké trati
BOR
10. 10. SO
Mistrovství ČR v nočním OB
VPM
11. 10. NE
Žebříček A – krátká trať
VPM
17. 10. SO
Mistrovství ČR klubů
SJI
18. 10. NE
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva
SJI
31. 10. SO
Žebříček A – krátká trať
ČSOS
1. 11. NE
Žebříček A – klasická trať
ČSOS
- vedení sekce OB projednalo a schválilo Sdělení sekce OB 8/2020, kde jsou definovány základní
sportovně technické a ekonomické principy letošních celostátních soutěží.
Vedení sekce OB:
a) Schvaluje přidělení závodů v roce 2020: M ČR ve sprintu PHK (prostor Hradec Králové); M ČR
sprintových štafet LPU (prostor Pardubice – Ohrazenice) – hlasování 3 pro (Slezák, Netuka,
Zuzánek), zdržel se 1 (Klimpl), proti 1 (Wolf);
b) Schvaluje výše uvedená rozhodnutí.
c) Ukládá soutěžní komisi sekce OB rozpracovat tyto principy nejpozději do 20. 6. 2020 do
Soutěžního řádu sekce OB pro rok 2020, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2020
a Klasifikačního řádu pro rok 2020.
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Doplnění soutěžní komise sekce OB
Vedení sekce OB doplňuje do soutěžní komise sekce OB členy vedení sekce OB Libora Slezáka (LCE)
a Zdeňka Zuzánka (TJN) a Jana Hanáka (SLA) na návrh Středočeské oblasti.
Vedení sekce OB:
a) Schvaluje doplnění soutěžní komise sekce OB o 3 členy.

5/24

Různé
a) Byla podána informace o přípravě reprezentantů v OB – na červen jsou připravena soustředění
seniorské i juniorské reprezentace, další soustředění jsou naplánována na prázdniny.
b) Pro nejlepší juniory a dorostence je připraven náhradní program za zrušený výcvikový tábor ve
Švédsku – poslední červencový týden v Jizerských horách pod vedením Pavla Košárka a Marka
Cahla.
c) Akademie OB proběhne 8. – 13: 8. pod vedením Marka Cahla.
d) Daniel Wolf vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím vedení sekce přemístit M ČR štafet (pořadatel
AOP) do jiného terénu.
e) Daniel Wolf upozornil, že je možná kolize M ČR štafet s Tiomilou.
f) Závody WRE, které se měly uskutečnit v roce 2020 v České republice při celostátních závodech,
jsou zrušeny (ještě je prověřováno zařazení Euromeetingu do WRE)

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 15. 5. 2020

