Zápis
z jednání soutěžní komise sekce OB
Datum:
Přítomni:

14. a 28. 11. 2021
Petr Klimpl, Pavel Kurfürst, Jan Fiala, Dominika Pachnerová, Libor Slezák, Ondřej Sysel, Vojtěch
Blažek, Martin Poklop (jen 14. 11.), Jan Petržela
Roman Zbranek, Jan Netuka, Daniel Wolf, Radim Hošek

Ukončení závodní sezóny 2021
- Velké změny v termínové listině i systému soutěží v důsledku Covid-19
- Podařilo se uskutečnit všechna Mistrovství ČR a v plném rozsahu i všechny dlouhodobé soutěže (jen Český
pohár štafet měl menší počet závodů, než bylo původně v plánu)
- Všechny celostátní závody proběhly na velmi dobré úrovni – poděkování pořadatelům
Novelizace Pravidel orientačního běhu
- Úprava čl. 2.6 – Délka tratě (v souladu s definicí IOF = součet nejkratších realizovatelných vzdáleností)
- Úprava čl. 13.2 – Vyznačení v mapě území s omezeným přístupem, nebezpečné oblasti, nepřístupné trasy nebo
liniové objekty a zakázané prostory (v Pravidlech obecná formulce, nová příloha, kterou lze měnit častěji než
Pravidla – směrnice Prostory s omezeným přístupem)
- Umožnit ražení do mapy kamkoliv při poruše SI
- Do rozpisu a pokynů zařadit povinou informaci o tom, zda kontrola na NOB je vybavena reflexy
- Vyhlášení embarga prostoru závodu, výjimka pro situace, kdy se v daném prostoru konala jiná akce,
organizovaná např. jinou sekcí ČSOS – nezapracovávat, do Pravidel nepatří, je to záležitostí HR
Změny zapracuje Jan Fiala
Novelizace Klasifikačního řádu
Úprava zisku licencí M ČR v nočním OB:
- D21, H21 – E: 1. -3., R: 4. – 10.
- D20, H20 – E: 1., R: 2. – 5., A: 6. – 14., B: 15. – 25.
- D16, D18, H16, H18 – E: 0, R: 0, A: 1. – 14., B: 15. – 25.
Úprava zisku licencí Ranking:
- D – E: 1. – 20., R:21. – 50.
- H – E: 1. – 20., R: 21. – 50.
Úprava zisku licencí žebříček A:
- V roce 2021 byla kvůli vysokému počtu licencí zvýšena možnost zisku licence A v kategoriích D16, D18, H16
a H18 z 25 na 30. Pro rok 2022 se počet vrátí na 25.
Změny zapracuje Petr Klimpl
Novelizace Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Obecně – návrat k soutěžnímu řádu na rok 2020 (před Covid) s těmito úpravami):
Upravit čl 1. 7. Nová mapa – soutěžní komise může povolit výjimku pro závody žebříčků B a Veteraniády ČR.
M ČR na klasické trati:
1.7.Zrušit: Rozdělení závodníků do kvalifikačních skupin nesmí být známo dopředu. Neprošel návrh na zrušení
karantény při kvalifikaci.
1.8 Počty postupujících do finále: Upravit počet ve finále A v D21 na 32 (stejně jako v H21). Neprošel návrh na
navýšení počtu postupujících do finále A v kategoriích 16-20.
M ČR na krátké trati:
2.7.Zrušit: Rozdělení závodníků do kvalifikačních skupin nesmí být známo dopředu. Neprošel návrh na zrušení
karantény při kvalifikaci.
2.8 Počty postupujících do finále: Upravit počet ve finále A v D21 na 32 (stejně jako v H21). Neprošel návrh na
navýšení počtu postupujících do finále A v kategoriích 16-20.
M ČR ve sprintu:
Zrušit všechna ustanovení týkající se dvoukolového sprintu.
M ČR v nočním OB
Beze změn
M ČR štafet
5.3. Počty postupujících štafet určovat v Prováděcích předpisech
Mistrovství ČR klubů Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva
Oddělit do samostatných kapitol (viz SŘ na rok 2021)
Mistrovství ČR sprintových štafet

7. 3. Počty postupujících štafet určovat v Prováděcích předpisech
Veteraniády ČR
Všechny přepracovat na samostatné závody, umožněna účast bez omezení (viz Veteraniády 2021)
Český pohár
Beze změn
Žebříček A
Beze změn
Žebříček B
Beze změn
Český pohár štafet
Zvýšit počet štafet, které bodují v závodech A – D18, H18 z 30 na 40 (Upravit bodování)
Zvýšit počet štafet, které bodují v závodech B – D21, D18, H18 na 35 (Upravit bodování)
Zrušit bodování C
Česká liga klubů
Beze změn
Ranking
Beze změn
Ranking veteránů
Beze změn
Změny zapracuje Petr Klimpl
Prováděcí předpisy k soutěžím
M ČR na klasické trati
Právo startu:
- D16, D18, D20, H16, H18 a H20 – všichni závodníci licence E, R, A a B + nejlepších 22 z Mistrovství
oblastí mezi závodníky bez práva startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
- D21 a H21 –repre OB, držitelé licence E nebo R; umístěni v Rankingu do 220. místa; maximálně 10
nejlepších závodníků z dvouzávodového Rankingu (úprava dvouzávodového Rankingu) + nejlepší z
Mistrovství oblasti mezi závodníky bez práva startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru, ale až po závodě M ČR
M ČR na krátké trati
Právo startu:
- D16, D18, D20, H16, H18 a H20 – všichni závodníci licence E, R, A a B + nejlepších 22 z Mistrovství
oblastí mezi závodníky bez práva startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
- D21 a H21 –repre OB, držitelé licence E nebo R; umístěni v Rankingu do 220. místa; maximálně 10
nejlepších závodníků z dvouzávodového Rankingu (úprava dvouzávodového Rankingu) + nejlepší z
Mistrovství oblasti mezi závodníky bez práva startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru, ale až po závodě M ČR
M ČR ve sprintu
Právo startu:
- D16, D18, D20, H16, H18 a H20 – všichni závodníci licence E, R a A + nejlepších 22 z Mistrovství oblastí
mezi závodníky bez práva startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
- D21 a H21 –repre OB, držitelé licence E; umístěni v Rankingu do 40. místa; maximálně 5 nejlepších
závodníků z dvouzávodového Rankingu + nejlepších 22 z Mistrovství oblastí mezi závodníky bez práva
startu (rozdělení podle počtu registrací na konci března)
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru, ale až po závodě M ČR
M ČR v nočním OB
Právo startu: bez omezení
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
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru i ve stejném čase
M ČR štafet
Právo startu:
- z Českého poháru štafet: do:
D18 35. místa
H18 35. místa
D21 35. místa
H21 45. místa
- + nejlepší z oblasti
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru i ve stejném čase (Veteraniáda)
M ČR sprintových štafet

Právo startu:
- dospělí: 40 štafet podle pořadí v Rankingu (a licence E), vždy za dvě ženy a dva muže jedna štafet
s právem startu
- dorost: ze seznamu licencí A je určen počet štafet pro klub naplněním počtu 2D + 1H, resp. 1D + 2H
závodníků s licencí A.
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru, ale až po závodě M ČR
M ČR klubů
Právo startu: bez omezení
Souběh s jiným závodem: ano, lze ve stejném prostoru i ve stejném čase (Veteraniáda)
Veteraniády ČR (KL, KT, S, NOB, Š, kluby)
Právo startu: bez omezení
Český pohár
Z 10 závodů se hodnotí 6
Žebříček A
Z 10 závodů se hodnotí 6
Žebříček B
Z 6 závodů se hodnotí 4
Český pohár štafet
Z 5 závodů se hodnotí 3
Česká liga klubů
Ze 7 závodů se hodnotí 5
Maximální vklady
Mistrovství ČR klasická trať
600
Mistrovství ČR krátká trať
500
Mistrovství ČR sprint
300
Mistrovství ČR v nočním OB
250
Mistrovství ČR štafet
900
Mistrovství ČR sprintových štafet
1200
Mistrovství ČR klubů
2000
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva
1600
Veteraniáda ČR klasická trať 60 a starší
200
Veteraniáda ČR klasická trať ostatní
250
Veteraniáda ČR krátká trať 60 a starší
200
Veteraniáda ČR krátká trať ostatní
230
Veteraniáda ČR sprint 60 a starší
170
Veteraniáda ČR sprint ostatní
200
Veteraniáda ČR v nočním OB 60 a starší
200
Veteraniáda ČR v nočním OB ostatní
230
Veteraniáda ČR štafet 195
600
Veteraniáda ČR štafet ostatní
750
Veteraniáda ČR klubů 325
1000
Veteraniáda ČR klubů ostatní
1250
Český pohár, ŽA – klasická trať
250
Český pohár, ŽA – krátká trať
200
Český pohár, ŽA – sprint
200
Žebříček B – klasická trať DH21
250
Žebříček B – klasická trať DH14
150
Žebříček B – klasická trať 60 a starší
170
Žebříček B – klasická trať 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
Základní sazby příspěvku
Mistrovství ČR klasická trať
100000
Mistrovství ČR krátká trať
60000
Mistrovství ČR sprint
35000
Mistrovství ČR v nočním OB
20000

Mistrovství ČR štafet
40000
Mistrovství ČR sprintových štafet
35000
Mistrovství ČR klubů
35000
Veteraniáda ČR klasická trať
0
Veteraniáda ČR krátká trať
0
Veteraniáda ČR sprint
0
Český pohár, ŽA – klasika
10000
Český pohár, ŹA – krátká trať
10000
Český pohár – sprint
10000
Žebříček B – klasická trať
0
Žebříček B – krátká trať
0
Český pohár štafet
15000
Požádat VV ČSOS o zvýšení rozpočtu – závody ŽB po 10 tis. Kč.
Závěrečná ustanovení:
Žádosti o výjimky startu došlé po termínu uvedeném v těchto PP se neprojednávají.
Povinnost vydávat při závodech Mistrovství ČR, Českého poháru a žebříčku A popisy pro podkategorie E a A až
ve startovní koridorech.
Seznam vícedenních závodů, kde se vypisují výkonnostní skupiny A resp. B pro účely klasifikace.
Další drobné věci byly zapracovány při podrobném projednání jednotlivých bodů.
Změny zapracuje Petr Klimpl
Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2023
Přidělené závody (PRO – PROTI – ZDRŽEL)
15. 4.
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
16. 4.
Český pohár, žebříček A - krátká trať
10. - 11. 6.
Mistrovství ČR na krátké trati
30. 6.
Veteraniáda ČR ve sprintu
1. 7.
Veteraniáda ČR na klasické trati
2. 7.
Veteraniáda ČR na krátké trati
23. 9.
Český pohár, žebříček A - sprint
23. 9.
Český pohár štafet
24. 9.
Český pohár štafet
14. 10.
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet
15. 10.
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů
Petr Klimpl předloží vedení sekce.

SLA
SLA
PBM
VLI
VLI
VLI
TBM
TBM
TBM
LPU
LPU

8-0-0
8-0-0
7-1-0
6-2-0
6-2-0
6-2-0
8-0-0
8-0-0
8-0-0
7-0-1
7-0-1

Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2023
Byly projednány podmínky vypsání 2. kolo VŘ na pořadatele 2023.
Hlasování o počtu závodů v žebříčku B – 6 závodů: 5 hlasů, 8 závodů: 3 hlasy
Petr Klimpl předloží vedení sekce.
Další náměty
Úprava času vítěze klasické trati kategorie H12 – v příloze SŘ zvýšen na 30 minut.
Sjednotit název pro fáborkovanou trať pro děti – není záležitost SK, lze apelovat na oblasti.
Začít používat jednotný formát času startu (hh:mm:ss) – ne, řada pořadatelů (hlavně menších klubů) má stále
startovací hodiny v modu 100
Pardubice 28. 11. 2021
Zapsal: Klimpl

