
Z á p i s č. 22/2020 
z 16. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 21. 3. 2020 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf, Libor Slezák 

Jednání proběhlo e-maily a telefonicky 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

3. Hlasování per rollam 

4. Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2020 

5. Výjimky soutěžních licencí na rok 2020 

6. Informace komise rozvoje OB 

7. Informace o přípravě reprezentace v sezóně 2020 

8. Různé 

 

1/22  Aktuální informace 

- doporučení ČSOS k aktuální situaci v ČR  

- zrušení hlavních závodů IOF do konce května 2020 

- byl zrušen CEYOC v Brně 

- výsledky registrace OB 2020 

- kniha 70 let OB 

- oslavy 70 let OB v ČR 
 

2/22  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 
 

3/22  Hlasování per rollam 

 Mezi jednáními vedení sekce OB proběhlo hlasování per rollam:  
a) Vedení sekce OB schválilo přesun termín M a V ČR na klasické trati v roce 2021 na termín 2. – 

3. 10. 2021. 

b) Vedení sekce OB přidělilo pořádání M a V ČR na klasické trati v roce 2021 OK Kamenice 

(prostor Hornopožáreckého polesí). 
 

4/22 Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2020 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o přípravě na závodní sezónu 2020.  

- Sezóna byla jako celek připravena.  

- S pořadateli závodů byli podepsány smlouvy o pořádání závodů.  

- Seminář pořadatelů závodů sekce OB, který se měl konat 21. 3. 2020, byl z důvodu karantény 

zrušen. 

- Zahájení sezóny bylo odloženo (koronavirus), závody jsou postupně rušeny (zatím do 12. 

dubna). 

- Soutěžní komise a vedení sekce budou společně s pořadateli jednotlivých závodů operativně 

reagovat na budoucí rušení omezení při pořádání sportovních akcí. 

- Soutěžní komise připraví v případě potřeby úpravu prováděcích předpisů k soutěžím (přesun 

mistrovských závodů, úprava kritérií pro právo startu, počty závodů zařazených do 

dlouhodobých soutěží, apod.). V případě delšího výpadku budou provedeny i případné příslušné 

úpravy i do roku 2021 (Ranking, licence, apod.). 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o přípravě o-sezóny 2020.  
 

5/22 Výjimky soutěžních licencí na rok 2020 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci o hlasování soutěžní komise o žádostech o výjimky licencí 

na rok 2020. Vedení sekce na základě podkladů SK rozhodlo o udělení výjimek soutěžních licencí 

na rok 2020 následovně: 

Udělené výjimky: 

E LPU9052 Knapová Jana   D21 

E ZBM9452 Klusáčková Magdaléna  D21 

E ZBM9456 Tesařová Markéta  D21 

E TUR8354 Rufferová Iva   D21 

E LCE9300   Chloupek Adam   H21 



A TJN0251 Rýdlová Magdaléna  D18 

B LPU0320 Novák Adam   H18 

B TRI0451  Haltofová Romana  D18 

B PGP0305  Hřivna Jakub   H18 

Neudělené výjimky: 

E CHC9805 Biederman Marcin  H21 

A VRL0104  Dostál Jakub   H20 

A LCE0261  Weissová Luboslava   D18 

A CHC0307  Paterek Mikolaj   H18 

B LCE0704  Šmelík Daniel    H14 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje výjimky soutěžních licencí na rok 2020. 
 

6/22 Informace komise rozvoje OB 

Informace o připravovaných akcích v roce 2020 byla zveřejněna ve Zpravodaji ČSOS 2/2020. 

Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová doplnila informaci o zatím zrušených akcích – 

IOF zrušila letošní World Orienteering Day; MŠMT ve spolupráci s AŠSK zrušil všechny školské 

soutěže, byl tedy zrušen i letošní ročník Přeboru škol v OB. Pořadatel celostátního finále 2020 JPV 

zaslal žádost o přidělení této akce na rok 2021 ve stejném prostoru jako letošní zrušený závod. 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci komise rozvoje OB o akcích rozvoje orientačního běhu v roce 

2020. 

b) Schvaluje pořadatele celostátního finále Přeboru škol 2021 (9. 6. 2021) – JPV. 
 

7/22 Informace o přípravě reprezentace v sezóně 2020 

Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal podrobnou informaci o dosud proběhlé 

přípravě reprezentace OB (seniorské i juniorské), příprava (soustředění) dospělých i juniorů proběhla 

podle plánu.  

Další příprava je v ohrožení, příprava bude operativně řešena podle vývoje situace díky koronaviru, 

u dospělých i juniorů jsou připraveny alternativy řešení. 

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci komise reprezentace o přípravě reprezentace v sezóně 2020. 
 

8/22 Různé 

a) Byla podána informace o proběhlých školeních trenérů a rozhodčích 3. třídy v oblastech. 

b) Byla podána informace o proběhlém školení rozhodčích 2. třídy (Brno). 

c) Byla podána informace o změně v TSM Brno – vedoucím TSM je Jan Fiala a vedoucím 

trenérem TSM Jan Zháňal; komise talentované mládeže vzala na vědomí, že tuto změnu schválil 

ústřední trenér mládeže Marek Cahel. 

d) Byla podána informace o tom, že komise talentované mládeže není spokojena s termínem 

CEYOC (počátek dubna). Vedení sekce OB navrhne VV ČSOS, aby proběhla jednání o jiném 

vhodnějším termínu této akce od roku 2021.  

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 21. 3. 2020 

 


