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Systém práce soutěžní komise
Předseda komise Petr Klimpl seznámil členy komise se systéme práce soutěžní komise sekce OB.
Výsledky 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2022
Soutěžní komise navrhuje vedení sekce OB na základě 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB
v roce 2022 tyto pořadatele:
21. 5. Žebříček B-Morava - krátká trať
ZBM Ochoz u Brna (PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1)
22. 5. Žebříček B-Morava - klasická trať
ZBM Ochoz u Brna (PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1)
24. 6. Veteraniáda ČR – sprint
STE Litovel
(PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
25. 6. Veteraniáda ČR - klasická trať
STE Tvrdkov
(PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
26. 6. Veteraniáda ČR - krátká trať
STE Tvrdkov
(PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
Na pořádání Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (17. 9. 2022) se v tomto kole výběrového řízení nikdo
nepřihlásil.
M ČR oblastních výběrů žactva
Soutěžní komise se seznámila s průběhem letošního M ČR oblastních výběrů žactva (byla samostatné), seznámila
se s výsledkem ankety mezi trenéry jednotlivých oblastí a s názorem komise mládeže sekce OB. Doporučuje
vedení sekce OB vypsat 4. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB na pořádání M ČR oblastních
výběrů žactva dne 17. 9. 2022 (PRO 5, PROTI 3, ZDRŽEL SE 1).
Jak dál s žebříčky B
Členové soutěžní komise diskutovali o tom, jak směrovat od roku 2023 žebříček B (počet regionů, počet závodů
zařazených a počítaných, vypisované kategorie, možnost společných závodů s ostatními žebříčky). Diskuze bude
pokračovat i nadále, vyústit by měla do toho, jak bude v listopadu vypsáno 2. kolo výběrového řízení na pořadatele
závodů soutěží sekce OB v roce 2023.
Žádosti o výjimky startu na M ČR štafet
Soutěžní komise projednala došlé žádosti o výjimky startu na M ČR štafet a doporučuje vedení sekce:
D21 KAM C
ANO (PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
D18 JJN A
ANO (PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
H21 ZBM C
ANO (PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2)
Případně další došlé žádosti došlé v termínu budou projednány per-rollam.
Různé
- Soutěžní komise souhlasí se změnou prostoru konání závodu žebříčku B-Čechy (SJH, 19. 6. 2022, krátká trať).
- Soutěžní komise bere na vědomí způsob řešení práva startu na M ČR štafet v kategorii D21. Kvůli nízkému
počtu uskutečněných závodů (2) se nepodařilo naplnit v průběžných výsledcích Českého poháru štafet směrné
číslo 35. Vedení sekce OB operativně rozhodlo, že se štafetám, které nezískaly body do ČPŠ, sečtou jejich
umístění v obou závodech a štafety s nejnižším součtem umístění doplní počet štafet do směrného čísla.
- SK souhlasí, aby na M ČR v nočním OB 2021 (pořadatel VPM) v kategoriích, kde počet přihlášených překročí
počet 40, může být zkrácen startovní interval na 2 minuty s tím, že na trati budou využity rozdělovací metody.
- Losování startovního pořadí závodu žebříčku A (krátká trať, 17. 10. 2021) provede pořadatel VPM v souladu s
Pravidly OB (startovní pořadí nebude losováno centrálně).
- Došlo upozornění na genderovou nevyváženost v SŘ (jiná čísla postupujících do finále M ČR na KT a KL u
mužů a žen, atd.).
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