
Soutěžní komise
Složení soutěžní komise – 17 členů
• Petr Klimpl

• Pavel Kurfűrst 

• Daniel Wolf

• Roman Zbranek

• Jan Fiala

• Pavel Rychlý

• Ondřej Sysel

• Jan Skoupý

• Jan Netuka

• Adam Zitka

• Jeroným Kamenický

• František Kolovský

• Dominika Pachnerová

• Radim Hošek

• Zdeněk Zuzánek

• Libor Slezák

• Jan Hanák



Soutěžní komise

Spolupracovníci SK:

• Radim Kheil - výpočet Rankingu

• předsedové soutěžních komisí jednotlivých oblastí

- způsob jednání SK (maily, hlasování)

- poděkování členům komise za operativní i koncepční 
činnost

- všechny aktuální rozhodnutí pružně publikovány ve 
Sdělení sekce OB

- doporučení do dalšího období: snížit počet členů SK – 17 
členů je moc



Rekapitulace roku 2020

• sezóna 2020 byla plně připravena (kalendář, řády, atd.)

• jarní část sezóny zrušena (nebylo to rozhodnutí SK, ale 

odpovědnost převzalo vedení sekce OB)

• letní vícedenní v roce se nepočítaly do Rankingu a licencí 

(dodatečně se jeví jako chyba)

• velký počet závodů v období počátek září až 4. října

• v redukovaném rozsahu proběhla M ČR ve sprintu, 

sprintových štafetách, štafet a na klasické a krátké trati)

• neuskutečnila se M ČR v nočním OB, klubů a oblastních 

výběrů žactva

• oddělení Veteraniád na klasické a krátké trati a ve sprintu 

od M ČR (osvědčilo se) 



Rekapitulace roku 2020

• zrušeny všechny dlouhodobé soutěže (Český pohár, ŽA, 

ŽB, Český pohár štafet, Česká liga klubů) v roce 2020

• v oblastech pružné řešení podzimních kalendáře

• pro nejlepší závodníky bylo na počátku podzimu v rámci 

možností dost příležitostí k závodění, stejně jako pro 

„hobíky“ v oblastech

• chyběla možnost závodů (počet, kvalita) pro „druhý sled“ 

(žebříčky B, porovnání žactva mezi sebou, atd.)

• částečné řešení v žactvu a dorostu s dopadem na rok 2021 -

změna klasifikačního řádu – licence A i z oblastních 

žebříčků

• poděkování pořadatelům všech závodů v roce 2020



Rekapitulace roku 2020

Rozhodčí:

• od začátku roku 2020 platí novela Systému rozhodčích 

(bez převratných změn, většinou jen drobná upřesnění)

• na začátku roku 2020 i na začátku roku 2021 proběhla 

školení R2 (2021 distanční formou)

• v září 2020 přiděleny kvalifikace R1 s platností do r. 2022

• na podzim neproběhl Seminář rozhodčích, z toho důvodu 

byly kvalifikace končící v roce 2020 prodlouženy o rok 



Rok 2021

• sezóna 2020 byla plně připravena (kalendář, řády, atd.)

• pořadatelé neuskutečněných závodů z roku 2020 přesunuti 

na rok 2021

• v kategoriích mládeže došlo k prodloužení licencí z roku 

2020 do konce roku 2021 (+ nové licence z roku 2020 = 

velký nárůst licencí A)

• oddělení M ČR a Veteraniád ČR

• Ranking a Ranking veteránů – prodloužení doby, z které se 

počítají výsledky (úprava rankingových koeficientů nebyla 

realizována)

• snaha řešit velký počet závodníků v některých oblastech 

změnou hranic oblastí se nerealizovala (velký odpor v 

několika oblastech)



Rok 2021 - Covid
• Covid-19 opět zasahuje do o-soutěží

• vedení sekce na návrh SK zrušilo dubnové závody sekce, 

oblasti zrušily všechny své oblastní závody

• žádost o výjimku MZd ČR na uskutečnění vrcholných 

závodů na jaře 2021 (podáno prostřednictvím NSA) – lze 

maximálně pro M ČR (výjimečně pro Český pohár), 

organizačně a finančně velmi náročné

• s dalšími závody (oblasti, ŽB) musíme počkat na celostátní 

povolení pořádání sportovních akcí

• Manuál sekce OB pro konání závodů v orientačním běhu v 

době světové pandemie Covid-19 

• „otevírají se nůžky“ mezi možností závodit mezi 

nejlepšími závodníky a dalšími závodníky

• ukazuje se, že musíme jít cestou menších závodů



Rok 2021 - Covid

Co dál?

• není to nás

• SK (i pořadatelé závodů soutěží sekce OB) je připravena 

pružně reagovat na to, co bude dovoleno

• obdobně jsou na tom i oblasti

• bohužel minimálně do prázdnin jsou výhledy velmi 

pesimistické

• snaha přesunout řadu závodů na podzim (ŽB)

• podle toho, jaké závody a soutěže se letos uskuteční, se 

budou připravovat soutěže 2022 (snad už bude vše v 

normálu) – licence, Ranking, právo startu na M ČR, atd. 



Rok 2022

• je sestaven kalendář závodů na rok 2022, jsou známi 

pořadatelé 

• dozná změn? jaký bude dopad neuskutečněných závodů v 

roce 2021? opět bude další posun pořadatelů?

• budou nějaká početní omezení na hromadné akce? 

• neznámých je celá řada

• novou SK a nové vedení sekce čeká řada rozhodnutí (a 

některá budou nepopulární), aby zase vrátily o-soutěže do 

normálu

• situace nás možná donutí k řadě radikálních změn proti 

situaci v roce 2019, soutěže se mohou hodně změnit


