
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: jednání probíhala formou videokonference ve dnech 17. 11. 2020, 22. 11. 2020, 1. 12. 2020, 9. 12. 

2020 

Přítomni: Petr Klimpl, Pavel Kurfürst, Daniel Wolf, Jan Skoupý, Jan Fiala, Jeroným Kamenický, Jan Netuka, 

Ondřej Sysel, František Kolovský, Adam Zitka, Pavel Rychlý, Roman Zbranek, Dominika 

Pachnerová, Zdeněk Zuzánek, Libor Slezák, Jan Hanák, Radim Hošek 

 

 

Jednání 17. 11. 2020 
1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2020 

- soutěže OB v roce 2020 byly kvůli Covid-19 velmi zúžené 

- rekapitulace provedených opatření v soutěžích v roce 2020  
 

2. Příprava soutěží na rok 2021 

Vedení sekce OB uložilo soutěžní komisi dne 10. 11. 2021 návrhy na řešení situace v oblasti soutěží v roce 

2021 s předpokládaným dopadem Covid-19 v oblastech  

- konání Mistrovství ČR, Veteraniád ČR 

- konání dlouhodobých soutěží (Český pohár, žebříčky A a B, Český pohár štafet, Český pohár 

klubů, Ranking) 

- konání nejnižších soutěží – oblasti/kraje 

- ekonomika závodů (výše vkladů, dotace ČSOS) 

Závody musí být připraveny tak, aby je bylo možno uspořádat i v případě omezení počtu účastníků.  
 

Legislativní opatření 

1. připravit úpravu Pravidel OB (nová Směrnice), která umožní konání závodů v případě omezení počtů 

startujících (nepravidelné startovní intervaly, start závodníků z téhož klubu za sebou, apod.) – zajistí 

Fiala do konce roku 

2. připravit manuál režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení ze strany 

státních orgánů včetně návodu na způsob projednání na krajské hygienické stanici – bude požádán 

VV ČSOS o zajištění 
 

Soutěže na nejnižší úrovni (oblasti/kraje) 

Byly posuzovány varianty: 

a) ponechat vše na stávajících oblastech; tam, kde je problém s počty závodníků (Praha + StČ, JeO, 

VčO), nechat na pořadatelích a oblastech, aby si počet závodníků vyřešil organizačními opatřeními 

b) upravit soutěže (i mezioblastně) jen na rok 2021 

c) provést trvalou úpravu oblastí do hranic samosprávných krajů (klub soutěží v té oblasti/kraji, kde má 

sídlo) 

Po široké diskuzi bylo konstatováno, že na poradě předsedů oblastí a krajů 19. 11. 2020 budou prezentovány 

všechny varianty s preferencí varianty a), tj. stávající stav, s upozorněním na možná rizika ve větších 

oblastech. 

 

Jednání 22. 11. 2020 
1. Úvod 

- informace o výsledcích porady s předsedy oblastí a krajů 19. 11. 2020:  

• jednoznačně podpořena varianta oblastních soutěží ve stávajícím stavu (nechat na pořadatelích 

a oblastech, aby si případný vyšší počet závodníků vyřešili organizačními a režimovými 

opatřeními) 

• nechat oblastech, zda si se souhlasem vedení sekce OB případně nevytvoří pro část či celou 

sezónu soutěžní podoblasti 

• případný návrh na jiné rozdělení oblastí musí být důkladně projednán a zdůvodněn 

• sekce OB zveřejní konečný kalendář celostátních závodů do konce roku 2020 

• oblasti předloží kalendář svých závodů do 15. 2. 2020 (drobné změny budou možné v průběhu 

roku – postupuje se podle Sdělení sekce OB 4/2013 

 
 



2. Mistrovství a Veteraniády ČR v roce 2021 

Zatímco oblastní soutěže je možno variabilně měnit (když nebude 15 závodů, ale jen 12, tak se nic neděje),  

celostátní závody (hlavně M ČR) musí být připraveny tak, aby se závody mohly uskutečnit za co 

nejregulérnějších podmínek. 

Soutěže budou řešeny tak, aby byly připraveny na případné omezení (500 lidí).  
 

Mistrovství ČR (byla prodiskutována celá řada variant, uvedeny jsou jen závěry) 

Noční OB (duben, pořadatel VPM) 

 účast: bez omezení (výjimka: nepovolit účast závodníků v žákovském věku) 

 Veteraniádu ČR a případný veřejný závod řešit samostatným závodem, který bude mít případně jiné 

centrum 

Sprint (květen, pořadatel STE) 

nespojovat s Veteraniádou  

účast: DH21 – do 30. místa v Rankingu + reprezentanti (E, A, naděje) + závodníci, kteří se umístí 

v D21E resp. H21E do 30. místa na závodě Českého poháru (květen SJI) + závodníci, 

kteří se umístí v D21A resp. H21A do 5. místa na závodě Českého poháru (květen SJI) 

+ nejlepší z oblastních mistrovství + dvouzávodový Ranking 

  dorost, junioři – pouze závodníci licence A + nejlepší z oblastních mistrovství 

 nepovolit veřejný závod ve stejném čase a prostoru (?) 

 projednat s pořadateli M ČR posunutí termínu přihlášek o 2 dny (právo startu ze závodu SJI) 

Sprintové štafety (květen, pořadatel STE) 

nespojovat s Veteraniádou 

návrh:  DH21 – 35 štafet podle Rankingu (stávající způsob) 

  dorost – za 2 dorostence a 2 dorostenky s licencí A jedno postupové místo 

 nepovolit veřejný závod ve stejném čase a prostoru (?) 

Krátká trať (červen, pořadatel SSU) 

nespojovat s veteraniádou 

kvalifikace a finále (sobota, neděle) 

účast:  DH21 – do 70. místa v Rankingu + reprezentanti (E, A, naděje) + závodníci, kteří se umístí 

v D21A resp. H21A do 7. místa na závodě Českého poháru (duben VPM) + nejlepší 

z oblastních mistrovství + dvouzávodový Ranking 

 dorost, junioři – 3/4 závodníků z přihlášených do ŽA na konci května + první dva ze závodu 

na krátké trati ze závodu na krátké trati na konci května z každého ŽB + nejlepší 

z oblastních mistrovství 

veřejný závod řešit samostatným závodem, který musí probíhat v jiném prostoru než M ČR a bude 

mít případně jiné centrum  

 projednat s pořadateli M ČR posunutí termínu přihlášek o 2 dny (právo startu ze závodů ŽB) 

Klasická trať (září, pořadatel KAM) 

nespojovat s Veteraniádou ČR 

kvalifikace a finále (sobota, neděle) 

návrh:  DH21 – do 70. místa v Rankingu + reprezentanti (E, A, naděje) + závodníci, kteří se umístí 

v D21A resp. H21A do 7. místa na závodě Českého poháru na klasice (květen LPM) + 

nejlepší z oblastních mistrovství + dvouzávodový Ranking 

 dorost, junioři – 2/3 závodníků z přihlášených do ŽA na konci června + 3 v každé kategorii 

z každého ŽB + nejlepší z oblastních mistrovství 

veřejný závod řešit samostatným závodem, který musí probíhat v jiném prostoru než M ČR a bude 

mít případně jiné centrum  

Štafety (říjen, pořadatel AOP) 

účast:  DH21 a dorost – stejně jako v roce 2019 (ČPŠ + oblastní mistrovství)  

případné spojení s Veteraniádou dořešit do 15. 7. 2021 podle epidemiologické situace (V ČR řešit 

samostatným závodem v IS ORIS) 

Kluby (říjen, pořadatel AOP) 

nespojovat s M ČR oblastních výběrů žactva 

účast:  DH21 – podle Rankingu (stejně jako v roce 2020) 

  dorost – 5 áčkařů (z toho alespoň 2 v D nebo H) = jedno postupové místo 

případné spojení s Veteraniádou ČR popř. otevření M ČR bez omezení dořešit do 15. 7. 2021 podle 

epidemiologické situace (V ČR řešit samostatným závodem v IS ORIS) 

Oblastní výběry žactva  



 termín: 18. 9. 2021 

 vypsat dodatečné výběrové řízení 

 počty: stejné jako v roce 2019 
 

Veteraniády ČR: 

- trojzávod individuálních závodů (S, KL, KT) o jednom víkendu v době červen – září (vypsat 

dodatečné výběrové řízení) 

- Veteraniády ČR NOB, Š a kluby jsou řešeny u M ČR 

- Veteraniádu SŠ v roce 2021 nepořádat 
 

Závěr: Klimpl zapracuje tyto zásady do paragrafovaného znění SŘ a PP 
 

3. Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

  4. – 5. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati  TJN 

10. 9. Český pohár, žebříček B-Morava – klasická trať  TZL 

11. 9. Český pohár, žebříček B-Morava – krátká trať  TZL 

17. – 18. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati  BOR 

Hlasování o přidělení dvou závodů Českého poháru bylo velmi těsné (v prvním kole 7:7; ve druhém kole 

8:7, dva zainteresovaní nehlasovali). TZL nebude na jaře 2022 pořádat dva závody ŽB (bude na ně 

vypsáno nové výběrové řízení, stejně jako na další dva závody ŽB-Morava, na jejichž pořádání se nikdo 

nepřihlásil). 
 

4. Různé 

Vyzývací pohár žactva se v roce 2021 neuskuteční společně se závody Českého pohár, ale samostatně (a 

pod jiným názvem). Akce proběhne ve dnech 7. – 9. 5. 2021 ve Vepříkově (kraj Vysočina). Garant akce 

bude určen, hlavním organizátorem bude Jakub Ransdorf, gesce ze strany sekce je na komisi talentované 

mládeže. 

 

Jednání 1. 12. 2020 
1. Úvod 

- dořešeny věcí v SŘ a PP týkajících se M ČR (definice cizince v čl. I.1.12; finálové skupiny – na KT 

budou jen dvě A a B, na KL maximálně tři A, B, C) 

- dořešeny další připomínky k SŘ a PP v bodech M ČR a V ČR 

- vypsáno dodatečné výběrové řízení na rok 2022 – Veteraniády ČR S, KL a KT a M ČR oblastních 

výběrů žactva 
 

2. Dlouhodobé soutěže 

byla prodiskutována řada variant, uvedeny jsou jen závěry 

Český pohár a žebříček A 

- zachovat současný stav (3x M ČR + 7 závodů) 

- maximální snaha o samostatný závod 

- duben KT (VPM) – kategorie ČP a ŽA a D21A a H21A max. s 50 závodníky podle Rankingu 

- květen sprint (SJI) – kategorie ČP a ŽA a D21A a H21A max. s 50 závodníky podle Rankingu 

- květen KT a KL (LPM) – problém: společně s ŽB-Č (lze řešit nevypsáním veteránských kategorií a 

omezením startů v DH21, jen elita a omezeně áčka) – operativně bude řešit pořadatel 

- září KL a KT (JPV) – kategorie ČP a ŽA a D21A a H21A max. s 50 závodníky podle Rankingu 

- září sprint (SHK) – kategorie ČP a ŽA a D21A a H21A max. s 50 závodníky podle Rankingu 

- počítat 6 závodů z 10 

ŽB 

- ŽB vypsat v kategoriích 14 – 20 a ve veteránských kategoriích 

- maximální snaha o samostatný závod 

- ŽB-Čechy-západ: počítat 4 závody z 6 

- ŽB-Čechy-východ: počítat 4 závody z 6 

- ŽB-Morava: počítat 4 závody ze 7 

Český pohár štafet 

- závody pouze pro dorost a dospělé 

- z epidemiologických důvodů (závod s hromadným startem) nepořádat závody ČPŠ v březnu (PHK) a 

v dubnu (TBM) – těmto pořadatelům nabídnout přednostně závod v dodatkovém VŘ 2021, resp. ve 

VŘ 2022 a 2023 

- počítat 3 závody (bez ohledu na to, o jaký závod jde) 



- na postup na M ČR z 4 závodů počítat dva 

Česká liga klubů 

- beze změn (stejně jako ČPŠ + M ČR SŠ a M ČR klubů) 

Ranking a Ranking veteránů 

- nutno dořešit koeficienty, dobu počítání a počet závodů – připraví Kurfürst 

Závěr: Klimpl zapracuje tyto zásady do paragrafovaného znění SŘ a PP 
 

3. Licence 

- úprava: licenci A (jen pro rok 2021) v kategoriích 15 a 18 zvýšit v ŽA z 25 na 30 

- jinak stejně jako v roce 2019 

- licence A v HD14 z vícedenních pro žactvo: Bohemia Orienteering, Zlínský škrpál, Cena 

východních Čech 

 

Jednání 9. 12. 2020 
1. Úvod 

- probrány připomínky k SŘ, PP a KŘ v oblasti celostátních soutěží (KŘ projde Fiala) 

- v PP nebude příloha o povinném formátu přihlášky a výsledků a nebude příloha se seznamem závodů 

zařazených do Rankingu (vše k dohledání v IS ORIS), příloha se základními údaji o závodech bude 

zachována) 
 

2. Ekonomika  

Maximální výše vkladů: 

Vklady Kč 

M ČR klasika 600 

M ČR krátká trať 500 

M ČR sprint 300 

M ČR v nočním OB 260 

M ČR štafet 900 

M ČR sprintových štafet 1200 

M ČR klubů 2000 

M ČR oblastních výběrů žactva 1600 

V ČR klasika 60 a starší 200 

V ČR klasika ostatní 250 

V ČR krátká trať 60 a starší 200 

V ČR krátká trať ostatní 230 

V ČR sprint 60 a starší 170 

V ČR sprint ostatní 200 

V ČR v nočním OB 60 a starší 200 

V ČR v nočním OB ostatní 230 

V ČR štafet 195 600 

V ČR štafet ostatní 750 

V ČR klubů 325 1000 

V ČR klubů ostatní 1250 

Český pohár, ŽA - klasika 250 

Český pohár, ŽA - krátká trať 200 

Český pohár, ŽA - sprint 180 

Žebříček B - klasika DH21 250 

Žebříček B - klasika DH14 150 

Žebříček B - klasika 60 a starší 170 

Žebříček B - klasika ostatní 230 

Žebříček B - krátká trať DH21 200 

Žebříček B - krátká trať DH14 150 

Žebříček B - krátká trať 60 a starší 170 

Žebříček B - krátká trať ostatní 190 

Český pohár štafet 750 

Příspěvek za kvalitu závodů: 

Dotace Kč 

M ČR klasika 100000 



M ČR krátká trať 60000 

M ČR sprint 30000 

M ČR v nočním OB 15000 

M ČR štafet 40000 

M ČR sprintových štafet 30000 

M ČR klubů 30000 

M ČR oblastních výběrů žactva 40000 

V ČR klasika 0 

V ČR krátká trať 0 

V ČR sprint 0 

Český pohár, ŽA - klasika 10000 

Český pohár, ŹA - krátká trať 10000 

Český pohár - sprint 10000 

Žebříček B - klasika 0 

Žebříček B - krátká trať 0 

Český pohár štafet 15000 

Pozn. M ČR KL, KT, S a SŠ ještě bude mít dotaci od ČSOS za marketingový nadstandard. 
 

3. Ranking a Ranking veteránů 

Projednané návrhy a připomínky dopracuje skupina Kurfürt, Zbranek a Hošek. Bude projednáno na dalším 

jednání SK. 

 

 

Pardubice 10. 12. 2020 

Zapsal: Klimpl 


