
Z á p i s č. 9/2021 
z 9. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 19. 12. 2021 

 

 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 

  Hosté: Libor Slezák 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

 

 

Program:  1. Aktuální informace a kontrola úkolů 

2. Vyhodnocení Shromáždění sekce OB 

3. Problematika mládeže 

4. Schválení soutěžních dokumentů na rok 2022 

5. Problematika soutěží roku 2022 

6. Školení a semináře v 1. pololetí 2022 

7. Různé 
 

 

1/9 Aktuální informace a kontrola úkolů 

- Všechny úkoly byly splněny (trvá novelizace Systému rozhodčích OB, trvá hodnocení 

činnosti TSM a návrhy na další činnost v této oblasti) 

- V Turnově byla vyhlášena Anketa o nejlepšího orientačního běžce roku 2021; vyhlášení 

proběhlo velmi důstojně – vedení sekce děkuje TJ Turnov a zvláště Danu Wolfovi za 

přípravu a realizaci vyhlášení Ankety 

- Úspěšně proběhly Metodické semináře trenérů a rozhodčích 

- VV-ČSOS schválil rozdělení finančních prostředků na činnost TSM v roce 2022 

- Na ČT Sport v roce 2022 bude mj. přímý přenos z MČR sprintových štafet a ze všech tří 

závodů MS v OB 2022 v Dánsku 
 

2/9 Vyhodnocení Shromáždění sekce OB 

Shromáždění sekce OB proběhlo poprvé v historii on-line. Jednání bylo bezproblémové jak po 

technické, tak po věcné stránce. Náměty z diskuze není třeba rozpracovat. 
 

3/9  Problematika mládeže 

Předseda komise mládeže Libor Slezák podal informaci o dvou věcech: 

TSM Haná: Komise mládeže se podrobně zabývala situací v TSM Haná, kde nebyl naplněn pro 

rok deklarovaný minimální počet závodníků nutný pro existenci TSM (6). Vedení sekce a VV 

ČSOS na návrh komise mládeže podpořilo existenci tohoto TSM i při nesplnění uvedeného 

ukazatele. Komise mládeže navrhuje, aby vedení sekce pověřilo předsedu sekce, aby celou 

situaci v tomto TSM projednal v příslušném KS ČSOS a v oblastech Haná a MSK, zvláště 

s důrazem na trenérské posílení TSM. 

CEYOC: Středoevropský pohár dorostu (CEYOC) se v roce 2022 uskuteční na počátku dubna 

v Polsku (Krakov). Na jednání zakladatelský států bylo schváleno, že na CEYOC nemusí 

startovat výběry jednotlivých států, ale mohou startovat i další dorostenecké týmy (TSM, 

klubové). Komise mládeže doporučuje účast jednotlivých TSM s úhradou vkladů ze strany 

ČSOS (účast bude koordinovat ústřední trenér mládeže Marek Cahel). 

Vedení sekce 

ukládá předsedovi sekce OB projednat do 10. ledna 2022 s KS ČSOS Olomouckého kraje a 

v oblastech Haná a MSK činnost TSM zvláště s důrazem na trenérské posílení TSM. 
 

4/9 Schválení soutěžních dokumentů na rok 2022 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil soutěžní dokumenty na rok 2022: 

- novelizace Pravidel OB včetně směrnice „Prostory s omezeným přístupem“ 

- novelizace Klasifikačního řádu  

- novelizace Soutěžního řádu  

- Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB na rok 2022 

Novelizace Pravidel OB a novelizace Soutěžního řádu ještě podléhá projednání ve VV ČSOS 

(bude 12. ledna 2022). 

Vedení sekce: 

Schvaluje soutěžní dokumenty na rok 2022: 

novelizaci Pravidel OB včetně směrnice "Prostory s omezeným přístupem" 



novelizaci Klasifikačního řádu  

novelizaci Soutěžního řádu  

Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB na rok 2022 
 

5/9 Problematika soutěží roku 2022 

 Vedení sekce OB obdrželo zprávu od OK Lokomotiva Pardubice, že nemůže uspořádat dva 

závody Českého poháru štafet v původně plánovaném prostoru Svratouch, z důvodu nesouhlasu 

CHKO Žďárské vrchy (předběžný souhlas z roku 2019 byl pro rok 2021, pro rok 2022 nebyl 

obnoven). LPU navrhuje přesun těchto dvou závodů i závodů Českého poháru ve sprintu 

(pořadatel OSN) do náhradních prostorů. 

Vedení sekce: 

a) souhlasí s přesunem dubnových dvou závodů Českého poháru štafet (LPU) a Českého poháru 

ve sprintu (OSN) do náhradních prostorů; 

b) s ohledem na stanovisko CHKO Žďárské vrchy k závodům v OB v prvním pololetí pověřuje 

předsedu komise mládeže prověřením reálnosti konání Festivalu výběrů žactva ČR (3. – 5. 

6.2022 v Havlíčkově Borové); 

c) s ohledem na stanovisko CHKO Žďárské vrchy k závodům v OB v prvním pololetí pověřuje 

předsedu soutěžní komise prověřením reálnosti konání Mistrovství ČR na krátké trati 2023. 
 

6/9 Školení a semináře v 1. pololetí 2022 

 Předseda komise organizační a metodické Radim Hošek podal informaci o přípravě: 

Metodický seminář rozhodčích v lednu – 9. ledna budou rozeslány podklady, seminář bude 

zakončen společným ZOOM callem 23. ledna 

Metodický seminář rozhodčích v únoru – bude organizován obdobně jako seminář v lednu 

Školení rozhodčích 2. třídy – 19. – 20. 2. 2022 na Moravě 

Metodická rada připravuje jednodenní workshopy (Trenéři dětí a mládeže; Já, trenér; Zdravotní 

zabezpečení akcí; Purple Pen vs. OCAD, atd.). 

Školení R3 a T3 probíhají v oblastech (termíny jsou postupně zveřejňovány v IS ORIS) 
 

7/9 Různé 

- Byla podána informace o připravovaném jednáním s vedením Lesů ČR s. p. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 19. 12. 2021 

 

 

 


