Sekce orientačního běhu ČSOS

Sdělení sekce OB 1/2017
1. Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu
Výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů schválil na návrh sekce OB novelizaci Soutěžního řádu
soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.
Hlavní změny:
M ČR ve sprintu – dvoukolový závod pro D21 a H21
M ČR sprintových štafet – pořadí úseků D-H-H-D
Ranking – do Rankingu počítat každému závodníkovi 8 nejlepších výsledků
regulace startu cizích státních příslušníků na M ČR štafet
opětovné rozdělení závodů zařazených do ČPŠ a ČLK na kategorie A, B, C
V SŘ byla dále provedena řada formálních a pravopisných úprav.
Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).
2. Klasifikační řád sekce orientačního běhu
Výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů schválil na návrh sekce OB novelizaci Klasifikačního
řádu sekce orientačního běhu ČSOS. Vedle drobných formálních a pravopisných úprav byl do přílohy
podrobně zpracován zisk licencí z oblastních soutěží.
Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).
3. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017
Vedení sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017, která
byla zpracována v návaznosti na Směrnici pro evidenci a registraci členů ČSOS. Registrace OB, přestupy,
hostování mají termín od 1. ledna do 28. února 2017.
Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).
4. Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017
Vedení sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017. Předpisy jsou obdobné
jako v minulých letech.
Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).
5. Kalendář závodů sekce OB na rok 2017
Kompletní kalendář oficiálních závodů sekce OB na rok 2017 je v informačním systému ORIS.
6. Výjimky pro rozhodčí, kteří nesplňují potřebnou kvalifikaci rozhodčích v souladu se Systémem
rozhodčích sekce OB
a) Hlavní rozhodčí, které nahlásili pořadatelé závodů soutěží sekce OB v roce 2017 a kteří nesplňují
potřebnou třída rozhodčího z důvodu neabsolvování semináře (Jan Panchártek, Milan Binčík, Přemek
Škoda) všichni musí absolvovat školení R2 v lednu 2017. V případě absolvování Jan Panchártek dostává
výjimku; Milanu Binčíkovi a Přemku Škodovi se po absolvování "automaticky" obnovuje R1. V případě
neabsolvování uvedeného školení budou pořadatelské kluby vyzvány k zajištění jiného hlavního
rozhodčího na své závody.
b) Soutěžní komise sekce OB upozorňuje všechny rozhodčí (a jejich kluby), aby sledovali platnost svých
tříd rozhodčích v IS ORIS a nezapomněli si je ve smyslu ustanovení Systému rozhodčích sekce OB
prodlužovat účastí na školeních nebo seminářích (možnost nahradit účast na semináři účastí v systému
hodnocení závodů ČSOS platila naposledy v roce 2012!).
7. Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů
Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 18. 3. 2017 od 16:00 hod. v Základní škole
Milady Horákové, Milady Horákové 258/50, Hradec Králové. Na programu budou sportovně technické
záležitosti soutěží (Klimpl), marketingové zajištění soutěží (Šubrt, Matějů), informační systém ČSOS
ORIS (Klimpl) a další přednášky, které připraví skupina rozhodčích ve spolupráci s metodickou komisí.
Seminář potrvá od 16:00 cca do 19:00 hod., přihlášky nejdou třeba.
8. Příprava Dnů orientace v přírodě v roce 2017
Akce Dny orientace v přírodě se uskuteční i v roce 2017. Vedení sekce OB vyzývá všechny kluby
sdružené v sekci OB a oblasti sekce OB, aby se aktivně zapojily do pořádání Dnů orientace v přírodě

v roce 2017 a tuto akci nejen uspořádaly, ale i využily k propagaci OB na veřejnosti v médiích. Potřebné
informace najdete na webu komise rozvoje OB: http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/DnyOrientace.aspx.
9. Složení odvolací komise
V souladu s čl. 24.5 Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěží sekce v OB
v roce 2017 následovně: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Jiří Zelinka (MBM), Martina Hepnerová
(SHK).
10. Personální záležitosti sekce OB
a) Místopředsedou sekce OB byl zvolen Libor Slezák.
b) Vedení sekce OB schválilo předsedy komisí na nové 4-leté funkční období:
komise talentované mládeže
Libor Slezák
komise rozvoje OB
Kristýna Skyvová
soutěžní komise
Petr Klimpl
komise reprezentace
Zdeněk Zuzánek
metodická komise
Daniel Wolf
Složení jednotlivých komisí bude zveřejněno nejpozději do 20. 3. 2017.
11. Termíny jednání vedení sekce OB
17. 3.
Hradec Králové (za účasti všech předsedů komisí)
20. 5.
Javorník
16. 9.
Jičín
7. 10.
Čenkovice
24. 11.
místo konání metodického semináře
Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 18. 1. 2017

