
Z á p i s č. 32/2021 
z 32. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 17. 3. 2021 

 

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

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Závody soutěží sekce OB na jaře 2021 

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

4. Různé 

 

1/32  Aktuální informace 

- výsledky řádné registrace sekce OB v roce 2021; 

- hospodaření ČSOS, rozpočet ČSOS na rok 2021; 

- rozeslány dotační smlouvy pro oblasti, kraje, TSM, kluby; 

- zrušení Euromeetingu, příprava MS 2021; 

- přihláška ČSOS na pořádání Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu v roce 2024; 

- vyhodnocení žádostí na podporu tvorby map v oblastech; 

- olympijské festivaly 2021 – Praha, Brno; 

- zastoupení sportovců ČSOS v IOF – kandidatura Terezy Janošíkové (OB); 

- podpora Rozvojové programy ČSOS 2021 (výukové mapy, areály pevných kontrol, Dny orientace 

v přírodě apod.) 

2/32  Závody soutěží sekce OB na jaře 2021 

 Vedení sekce OB na základě návrhu soutěžní komise sekce OB z důvodu omezení ze strany státu 

přijalo následující usnesení s tím, že řešení sportovně technických dokumentů bude řešeno postupně. 

Vedení sekce:  

a) ruší závod žebříčku B-Morava (10. 4. 2021, TBM); 

b) překládá M ČR v nočním OB (17. 4. 2021; VPM) na podzim (termín bude určen dodatečně); 

c) překládá V ČR v nočním OB (17. 4. 2021; VPM) na podzim (termín bude určen dodatečně); 

d) překládá závod Českého poháru a žebříčku A na krátké trati (18. 4. 2021, VPM) na podzim 

(termín bude určen dodatečně); 

e) ruší dva závody Českého poháru štafet (8. a 9. 5. 2021, SJI); 

f) přidává do kalendáře závod Českého poháru a žebříčku A na krátké trati (9. 5. 2021, SJI); 

g) ruší Republikové utkání oblastních výběrů žactva (7. – 9. 5. 2021, TAP); 

h) doporučuje oblastem sekce OB operativně reagovat při pořádání závodů oblastních soutěží na 

aktuální situaci a na možnosti pořadatelů při pořádání závodů. 
 

3/32  Výběrové řízení na pořadatele závodů v roce 2022 – 2. kolo 

Vedení sekce OB na návrh soutěžní komise sekce schválilo výsledky 2. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022: 

18. 6. 2022 žebříček B-Morava – klasická trať   LCE 

19. 6. 2022 žebříček B-Morava – krátká trať   LCE 

Kalendář závodů soutěží sekce OB na rok 2022 je tak kompletní. 

 Vedení sekce: 

a) doplněný kalendář závodů soutěží sekce OB na rok 2022.  
 

4/32 Různé 

a) byla podána informace o přípravě reprezentace OB (soustředění Keňa, plánovaná soustředění 

v dubnu); 

b) byla podána informace o přípravě juniorské reprezentace OB (plánovaná soustředění v dubnu); 

c) byla podána informace o zrušení únorové akademie OB, náhradní termín zamluven na konec 

dubna; 

d) metodika: proběhla první část školení T2, proběhlo školení R2, proběhlo školení R3 v Praze, 

další naplánované metodické věci jsou v běhu. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 17. 3. 2021 


