Z á p i s č. 25/2020
z 25. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 21. 6. 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. Kalendář 2021 a 2022
5. Různé
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Aktuální informace
- IOF po dohodě s ČSOS a organizačním výborem MS doplnila program MS 2021 o sprint a
sprintové štafety;
- závod PWT v České republice;
- oslavy 70 let OB v České republice – 21. 10. na Bunči;
- úprava rozpočtu ČSOS;
- záměr projektu Stacionárních tréninkových kempů na rok 2021.
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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.
- Doplnění do kalendáře závodů na rok 2020:
20. 9. 2020 Veteraniáda ČR na klasické trati (pořadatel ZBM, Bystřice nad Pernštejnem);
28. 9. 2020 Veteraniáda ČR na krátké trati (na pořadatele bude vypsáno zkrácené výběrové
řízení);
4. 10. 2020 Veteraniáda ČR ve sprintu (na pořadatele bude vypsáno zkrácené výběrové řízení);
- Soutěžní řád závodů sekce OB pro rok 2020;
- Doplnění Klasifikačního řádu sekce OB pro rok 2020;
- Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB pro rok 2020.
Vedení sekce OB:
a) schvaluje doplnění podzimního kalendáře závodů sekce OB pro rok 2020;
b) schvaluje Soutěžní řád závodů sekce OB pro rok 2020 a doplnění Klasifikačního řádu sekce OB
pro rok 2020 a ukládá ho předložit VV ČSOS;
c) schvaluje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB pro rok 2020.
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Kalendář závodů na rok 2021 a 2022
Vedení sekce OB projednalo materiál předložený předsedou sekce OB Petrem Klimplem.
Rok 2021:
- většina závodů na rok 2021 byla přeložena z roku 2020;
- byla vysvětlena problematika přidělení M ČR štafet a družstev (AOP vers. PHK);
- na dva závody Českého poháru štafet a závod Českého poháru ve sprintu v květnu 2021 bude
vypsáno výběrové řízení;
- principy výpočtu Rankingu v roce 2021: k 1. 2. 2021 budou započteny do Rankingu výsledky
všech závodů z roku 2019 a závodů z roku 2020 konaných po 27. 8. 2020 (koeficienty M ČR
sprint, klasická a krátká trať 1,08; M ČR v nočním OB 1,04; závody souběžně s žebříčkem A
1,04, všechny ostatní závody 1,00), přičemž se nepočítají výsledky vícedenních závodů; bude
počítáno 8 nejlepších výsledků za posledních 24 měsíců;
- principy výpočtu Rankingu veteránů v roce 2021: k 1. 2. 2021 budou započteny do Rankingu
veteránů výsledky všech závodů z let 2018 a 2019 a závodů z roku 2020 konaných po 27. 8.
2020, přičemž se nepočítají výsledky vícedenních závodů; bude počítáno 12 nejlepších výsledků
za posledních 36 měsíců.
Rok 2022:
- řada závodů na rok 2022 byla přeložena z roku 2021;
- na závody, kde dosud není pořadatel, bude vypsáno v měsíci září výběrové řízení;

principy výpočtu Rankingu v roce 2022 budou stejné jako v roce 2019 (počítáno 8 nejlepších
výsledků za posledních 12 měsíců);
- principy výpočtu Rankingu veteránů v roce 2022 budou stejné jako v roce 2021 (počítáno 12
nejlepších výsledků za posledních 36 měsíců).
Vedení sekce OB:
a) schvaluje předložený kalendář závodů na rok 2021;
b) schvaluje vypsání výběrového řízení na dva závody Českého poháru štafet a závod Českého
poháru ve sprintu v květnu 2021;
c) schvaluje principy výpočtu Rankingu a Rankingu veteránů v roce 2021;
d) schvaluje předložený kalendář závodů na rok 2022.
-
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Různé
a) Návrh VSP na znovuotevření přestupů – návrh nebyl přijat.

b) Úprava třetí odrážky bodu 5.1 platného Systému rozhodčích: Na následující 4 roky
změnit dobu uznatelné praxe ze 4 na 5 let: "- úspěšná praxe při pořádání závodů alespoň
1x za posledních 5 let ve funkci, pro kterou je vyžadována minimálně kvalifikace R2;
pokud je předešlý požadavek splněn pouze funkcí stavitele tratí, potom ještě úspěšná
praxe při pořádání závodů alespoň 1x za posledních 5 let ve funkci hlavního rozhodčího,
pro kterou je vyžadována kvalifikace R3"
c) Termíny Srovnávacích testů mládeže v roce 2020:
čtvrtek 27. 8. Praha
pátek 28. 8.
Trutnov/Dvůr Králové
sobota 29. 8. Olomouc
neděle 4. 10. Pardubice (náhradní termín pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohli
zúčastnit testů v řádném termínu)
d) Vedení sekce schvaluje na základě doporučení metodické komise mimořádné udělení kvalifikace
trenéra T3 pro Jana Fialu (ZBM7205).
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 21. 6. 2020

