
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
Datum:  13. 2. 2022 

Přítomni:  Petr Klimpl, Pavel Kurfürst, Jan Fiala, Dominika Pachnerová, Libor Slezák, Ondřej Sysel, 

Vojtěch Blažek, Jan Petržela 

Roman Zbranek, Jan Netuka, Daniel Wolf, Radim Hošek  

 

Aktuality 

- Byly schváleny sportovně technické dokumenty navržené SK na posledním jednání 

- Jsou připraveny k rozeslání smlouvy s pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

 

Vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 2023 

Přidělené závody  

22. 4.  Český pohár štafet   KAM (PRO 5) 

23. 4.   Český pohár štafet   KAM (PRO 5) 

27. 5.   Žebříček B-Čechy   CHA (PRO 8) 

28. 5.  Žebříček B-Čechy   CHA (PRO 8) 

17. 6.  Žebříček B-Čechy   TUR+TUV (PRO 5) 

17. 6.  Žebříček B-Morava   SSU+ASU (PRO 8) 

18. 6.  Žebříček B-Čechy   TUR+TUV (PRO 5) 

18. 6.  Žebříček B-Morava   SSU+ASU (PRO 8) 

  9. 9.  Žebříček B-Čechy   SNA (PRO 5) 

  9. 9.  Žebříček B-Morava   AOV+LOV (PRO 8) 

10. 9.  Žebříček B-Čechy   SNA (PRO 5) 

10. 9.  Žebříček B-Morava   AOV+LOV (PRO 8) 

16. – 17. 9. Mistrovství ČR na klasické trati  ZBM+BBM (PRO 5)* 

* přihláška VSP nehodnocena kvůli stáří mapy 

Protože většina zájemce o pořadatelství závodů ŽB neuvedla, jakou trať chce pořádat v sobotu a jakou v 

neděli, osloví předseda SK jednotlivé pořadatele s žádostí o upřesnění pořadu. 

 

Vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 2023 

Na rok 2023 zatím nejsou obsazeny tyto závody: 

22. 4.   Český pohár a žebříček A ve sprintu (okolí Prahy, v návaznosti na ČPŠ KAM) 

  6. 5.  Mistrovství ČR ve sprintu 

  7. 5.  Mistrovství ČR sprintových štafet 

Termín podání přihlášek: 20. 3. 2022 (otevření možnosti přihlášek 1. 3. 2022). 
 

V 1. kole výběrového řízení bylo přiděleno pořádání M ČR na krátké trati v červnu 2023 PBM do prostoru 

na CHKO Žďárské vrchy. Na základě jednání na tomto CHKO pro pořádání jiných závodů bylo sděleno, že 

CHKO nepovolí na svém území žádný větší závod v OB v 1. pololetí kalendářního roku. Předseda SK vyzval 

PBM o sdělení, zda jsou v uvedeném prostoru a termínu závod uspořádat. Odpověď byla: jednáme. Termín 

pro PBM – 12. 3. 2022, v případě negativního stanoviska bude vypsáno 4. kolo výběrového řízení..  

 

Implementace novelizace mapového klíče (ISSprOM 2019-2) do závodů sekce OB včetně Rankingu 

IOF schválila update sprintového mapového klíče pro sprint ISSprOM 2019-2 s okamžitou platností od ledna 

na všech závodech IOF. Mapová rada ČSOS předloží schválení české verze mapového klíče ISSprOM 2019-

2 (ve Směrnici o evidenci map) VV ČSOS dne 16. 3. 2022. 

Soutěžní komise doporučuje vedení sekce (popř. následně VV ČSOS): 

a) přepracovat do 13. 3. 2022 směrnici Prostory s omezeným přístupem s účinností od 17. 3. 2022 

(Fiala, Zbranek); 

b) zajistit pořádání všech závodů ve sprintu a sprintových štafet zařazených do kalendáře oficiálních 

závodů sekce OB od 17. 3. 2022 na mapách v mapovém klíči ISSprOM 2019-2 (soutěžní komise a 

oblasti sekce OB); 

c) připravit v únoru článek na web sekce OB k osvětě celé problematiky (Zbranek) 

d) požádat metodickou radu ČSOS, aby do programu metodických střed ještě před zahájením 

oficiálních soutěží zařadila přednášku na téma převodu sprintové mapy do nového klíče pro mapaře 

a přednášku pro závodníky týkající se mapového klíče ISSprOM 2019-2 (Hošek) 



e) zprostředkovat kontakty na dobrovolníky, kteří budou ochotni udělat alespoň mechanické převedení 

stávající mapy do nového mapového klíče ISSprOM 2019-2 (O: Hošek) 

 

Různé 

- SK obdržela e-mail od skupiny veteránů týkající se uspořádání Veteraniády ČR sprintových štafet. SK 

potvrzuje své předchozí stanovisko, tj. V ČR sprintových štafet v roce 2022 ani 2023 nepořádat. 

 

Další jednání SK sekce OB proběhne v neděli 13. 3. 2022 večer on-line (projednání žádostí o výjimky 

licencí) 

Pardubice 13. 2. 2022 

Zapsal: Klimpl 


