
Z á p i s č. 31/2021 
z 31. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 10. 1. 2021 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Příprava Shromáždění sekce OB  

3. Soutěžní dokumenty sekce OB pro rok 2021 

  4. Výběrové řízení na pořadatele závodů v roce 2022 – 2. kolo 

5. Různé 

 

1/31  Aktuální informace 

- Valná hromada ČSOS se uskuteční, až to podmínky dovolí, termín bude oznámen tři týdny 

předem 

- rozdělení finančních prostředků pro oblasti OB a pro kluby OB pro talentovanou mládež 

- letos neuskuteční Letní olympiáda dětí a mládeže 

- vypsána výzva na podání žádostí na finanční příspěvky na podporu tvorby map v oblastech sekce 

OB v roce 2021 

- výsledky výběrové řízení na přidělení grantů na provozování sportovních center dětí 2021 
 

2/31  Příprava Shromáždění sekce OB 

 Vedení sekce OB se zabývalo uspořádáním Shromáždění sekce OB. Vzhledem k aktuální 

epidemiologické situaci a omezením ze strany státu nelze uspořádat toto jednání v termínu 24. 1. 

2021. Shromáždění sekce se uskuteční, až to podmínky dovolí, nový termín bude oznámen tři týdny 

předem (a termín předložení kandidatur do orgánů sekce bude dva týdny před konáním shromáždění 

sekce). 

Vedení sekce:  

a) ruší Shromáždění sekce orientačního běhu v termínu 24. 1. 2021;  

b) schvaluje, že Shromáždění sekce OB se uskuteční, až to podmínky dovolí, nový termín bude 

oznámen tři týdny předem, přičemž termín předložení kandidatur do orgánů sekce bude dva týdny 

před konáním shromáždění sekce (Zásady volební kampaně na Shromáždění sekce OB ČSOS – 

Sdělení sekce OB 18/2020).  
 

3/31  Soutěžní dokumenty sekce OB pro rok 2021 

Předseda komise soutěžní komise Petr Klimpl předložil sportovně technické dokumenty pro rok 

2021: Soutěžní řád soutěží sekce OB v roce 2021 

  Klasifikační řád sekce OB (drobná novelizace) 

  Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2021 

  Pravidla OB (přidání přechodných opatření týkajících se Covid-19) 

 Vedení sekce: 

a) schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB v roce 2021; 

b) schvaluje novelizaci Klasifikačního řádu sekce OB; 

c) schvaluje Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2021; 

d) schvaluje novelizaci Pravidel OB; 

e) ukládá předložit Soutěžní řád, Klasifikační řád a Pravidla OB ke schválení VV ČSOS. 
 

4/31 Výběrové řízení na pořadatele závodů v roce 2022 – 2. kolo 

V kalendáři na rok 2022 nejsou pořadatelsky obsazeny 2 závody žebříčku B-Morava. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje vypsání 2. kola Výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2022. 
 

5/31 Různé 

- byl vydán Manuál pro konání závodů v orientačním běhu v době světové pandemie Covid-19 – 

jde o doporučení účastníkům závodu, materiál se bude stále doplňovat; 

- vedení sekce OB podporuje kandidaturu České republiky na pořádání Mistrovství světa juniorů 

v OB v roce 2024; 

- vedení sekce OB schválilo v souladu s Pravidly OB složení odvolací komise pro rok 2021 – Jan 

Fiala (ZBM), David Hepner (SHK), Hana Hlavová (KON), Jan Petržela (PHK); 

- vedení sekce OB schvaluje výjimky pro závody soutěží sekce OB v roce 2021: 



o Jaroslav Zeman – stavitel tratí dvou závodů ČPŠ 8. a 9. 5. 2021 (v případě, že se 

neuskuteční školení R2); 

o Luděk Valík – hlavní rozhodčí Mistrovství ČR klubů a Veteraniády ČR klubů; vzhledem 

k propadlé kvalifikaci jen o rok a k posunu závodu též o rok; 

- vedení sekce OB bere na vědomí, že v IS ORIS byla provedena aktualizace databáze rozhodčích 

i trenérů; 

- předseda metodické komise informoval o připravovaných věcech v oblasti metodiky – on-line 

příprava, tréninkový deník, OB postupy, metodické středy, školení T2. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 10. 1. 2021 

 


