
Zápis 

z jednání soutěžní komise sekce OB 
 

Datum: 22. 11. 2019 

Místo: Jablonec nad Nisou 

Přítomni: Klimpl, Netuka, Fiala, Sysel, Hošek, Pachnerová, Wolf, Kolovský, Kurfürst, Zbranek, Skoupý 

Omluveni: Zitka, Kamenický, Rychlý 

 

1. Úvod 

- poděkování všem členům SK za jejich činnost v roce 2019 

- seznam R1 na roky 2020 a 2021 

 

2. Hodnocení sezóny 2019, hodnocení kvality 

- úroveň jednotlivých závodů byla na dobré úrovni 

- poděkování pořadatelům závodů 

- soutěže řízené SK proběhly naprosto bez závad a připomínek 

- hodnocení kvality závodů skupinou pro hodnocení závodů zpracovala skupina hodnotitelů pod vedením 

Radima Hoška, poděkování hodnotitelům – předneseny náměty na úpravu včetně návrhu na zařazení hodnocení 

výhledově do IS ORIS 

 

3. Návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů 

Přijato: 

- Úprava Klasifikačního řádu (Klimpl): Rozšířit možnost zisku licence A – MSJ 21. – 50. místo, MED: 1. – 30. 

místo 

- Formální úprava Soutěžního řádu (Klimpl): Oddělení v SŘ kapitol o M ČR a o V ČR (samostatné kapitoly 

- Zavedení práva startu na V ČR na klasické a krátké trati (Klimpl) – do Prováděcích předpisů: 

Ve V ČR startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou: 

 jsou umístěni v Rankingu veteránů k …… v kategorii do: 

D35 50. místa  H35 70. místa 

D40 70. místa  H40 80. místa 

D45 70. místa  H45 80. místa 

D50 60. místa  H50 70. místa 

D55 50. místa  H55 60. místa 

D60 40. místa  H60 50. místa 

D65 30. místa  H65 50. místa 

D70 20. místa  H70 30. místa 

D75 10. místa  H75 20. místa 

H80 15. místa 

v každé kategorii 3 nejlepší závodníci, kteří mají méně než 12 započtených závodů v Rankingu veteránů k 
…. a nemají dle předchozího bodu právo startu, ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 

poslední závodník s právem startu podle předchozí odrážky 

Závodník, který získal právo startu ve Veteraniádě, se může přihlásit do své věkové kategorie, popř. i do 

kategorie mladší. 

 Cizinci pro rok 2020 bez omezení 

- Řešení počtu startujících ze zahraničí na M ČR KT a klasika 2020 (Klimpl) – při počtu 8 – 14 cizinců 

doporučena samostatní kategorie, nad 15 cizinců nutno vypsat samostatnou kategorii (běží ve stejném prostoru 

jako M ČR); ruší se v PP omezení do 400. místa v Rankingu 

- Postupy cizinců do finále A M ČR klasika a KT (Wolf, Picek): Do finále postoupí vždy daný počet závodníků 

registrovaných v sekce OB. Nad rámec toho do finále A postoupí až 3 cizinci v dorostu/juniorech, a až 5 v 

dospělých (ti, kteří se umístí ve svém rozběhu do počtu daného počtu postupujících do finále A nejlépe, v 

případě shody umístění ten, který má nižší ztrátu na vítěze).  

- Při závodech Českého poháru a M ČR vydávat popisy pro E a A až v koridorech (Šedivý, Košárek): pro rok 

2020 pořadatelům Českého pohár, ŽA a M ČR doporučeno  

- Prodloužení startovního intervalu na sprintu a krátké trati ve veteránských kategoriích s malým počtem 

startujících (Havlík) – startovní interval na V ČR a závodech ŽB je u sprintu ve veteránských kategoriích 

minimálně 1 minuta, u krátké tratě minimálně 2 minuty (pořadatel může zvolit i delší interval) 

- Umožnit oblastem počítat v oblastním žebříčku D21 a H21 i závodníky licence E, A, R (Kopecký) – bude 

řešeno tlačítkem v IS ORIS 



- Upravit v IS ORIS a v IT v souladu s Pravidly OB vykazování závodníků, kteří jsou přes limit a mimo soutěž 

(Kubátová), ještě by ve výsledcích neměli ti, kteří nestartovali (DNS) 

- Soulad Rankingu veteránů a rozdělovací metoda do finále V ČR klasika a KT (Vlach) – řešeno úpravou 

Rankingu veteránů 

- Změna pravidel OB, vliv nových mapových klíčů (Fiala) – návrh zpracuje Fila , bude hlasování per rollam 

- Ranking (Kurfürst): snížení údaje PB na 4, „dvojzávodový Ranking“ u M ČR na klasice a KT 10 lidí 

- Ranking veteránů (Kurfürst) : snížení údaje PB na 4, další diskutované věci prověří skupina Kurfürst, Hošek, 

Forst a Klimpl 

Nepřijato: 

- Zvýšení počtu závodů u sportovce cizí státní příslušnosti, aby se na něj pohlíželo jako na českého závodníka 

(Klimpl) 

- Měřítko mapy u veteránských kategorií (Havlík): Již řešeno v Pravidlech OB od roku 2019 (15.11 U 

veteránských a žákovských kategorií je možné použít přiměřeně větší měřítko mapy) – pořadatel podle 

charakteru terénu může použít i podrobnější měřítko již nyní. 

- Oddělení sprintového a lesního Rankingu (Luštický) 

- Rychlejší aktualizace Rankingu - kratší období než jeden rok (Luštický)  

- Změnit prostupnost licencí ŽA a ŽB (Luštický) 

- Neomezovat počet startujících na M ČR oblastních výběrů žactva (Luštický) 

- Hostování v kategorii dospělých (Valeš) - hlasování PRO 5, PROTI 6 

- Zvýšit směrné časy u krátké trati a klasiky (Valeš)  

- Zvýšení vkladů na závod o 20 Kč (Klech) – řešeno v jiném bodě (M ČR nezvyšovat, ostatní plus 10 Kč) 

 

4. Příprava soutěží sekce OB 2020 

Změny návrhy: 

- Požadavek repre OB na knock-out sprint před MS – z termínových nelze realizovat (prověřováno u SJI) 

- Problémy s podzimními termíny ve vztahu ke Světovému poháru – úprava kalendáře po souhlasu pořadatelů: 

19. - 20. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati    ZBM 

26. 9. Český pohár, žebříček A - sprint     SHK 

27. 9.          Český pohár štafet       SJC 

28. 9. Český pohár štafet       SJC 

Co už bylo nebo co je připraveno:  

- v ORIS byly již zadány všechny licence;  

- byli vyzváni pořadatelé závodů soutěží sekce OB 2020 k zaslání základních údajů o svých závodech do 5. 12. 

2019; 

- sestavení kalendáře závodů 2020 – spolupráce s oblastmi (odpovědnost oblastí za dodržení Pravidel – oblasti) 

nahlásí do 5. 12. 2019 své závody s rozdělením na závody zařazené/nezařazené do Rankingu; 

- osloveni pořadatelé vícedenních závodů o zaslání údajů o svých závodech v roce 2020 do 5. 12: 2019. 

 

5. Podklady do Prováděcích předpisů 2020 

Počet závodů v Českém poháru – 8/4 

Počet závodů v České lize klubů – 9 závodů/6 se hodnotí.  

Počet závodů v Českém poháru štafet – 7 závodů/hodnotí se M ČR + 3 nejlepší závody. 

Postup na MČR štafet – 6 závodů/hodnotí se 3 nejlepší. 

Počet závodů do ŽA/počet hodnocených – 10 závodů (7x ŽA + 3x M ČR) 

Počet závodů do ŽB/počet hodnocených – Čechy 6/4, Morava 7/4. 

Vícedenní závody – licence A pro žactvo: Cena střední Moravy, Cena východních Čech 

Harmonogram sestavení Prováděcích předpisů 2020: soustředění podkladů do 5. 12. 2019, sestavení, oponentura a 

schválení Prováděcích předpisů do 10. 1. 2020, vydání do 25. 1. 2020. 

Maximální vklady registrovaných závodníků v závodech soutěží sekce OB: M ČR na stejné úrovni jako v roce 

2019 (vklady byly podstatně zvýšeny v roce 2019), ostatní závody se zvyšují o 10 Kč na závodníka 

Základní sazby příspěvku za kvalitu závodu: stejné jako v roce 2019, zvýšení pro závody Českého poháru štafet (B) 

a Českého poháru ve sprintu na 10 tis. Kč (+2500 Kč) 

Úprava peněžitých výher v Českém pohár: prvních šest závodníků – 15, 12, 10, 7, 5 a 3 tis. Kč 

 

6. Závody sekce OB v roce 2021 

1. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2021  

- přidělené pořádání: 
 

17. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB    VSP Struhařov 

18. 4. Český pohár – krátká trať     VSP Struhařov 



 8. 5. Český pohár – sprint      OSN Svratka 

 8. 5. Český pohár štafet      LPU Svratouch 

 9. 5. Český pohár štafet      LPU  Svratouch 

29. 5. Český pohár, žebříček B- Morava – klasická trať   KSU Hraběšice 

30. 5. Český pohár, žebříček B- Morava – krátká trať   KSU Hraběšice 

19. 6. Žebříček B- Čechy – klasická trať     SJH Lásenice 

19. 6. Žebříček B- Morava – klasická trať    TZL Příluky 

20. 6. Žebříček B- Čechy – krátká trať     SJH Lásenice 

20. 6. Žebříček B- Morava – krátká trať     TZL Lukov 

 4. 9. Český pohár, žebříček B- Morava – klasická trať   JPV Malé Hradisko 

 4. 9. Žebříček B- Čechy – klasická trať     KRL Odlezly 

 5. 9. Český pohár, žebříček B- Morava – krátká trať   JPV Malé Hradisko 

 5. 9. Žebříček B- Čechy – krátká trať     KRL Odlezly 

11. 9.  Český pohár – sprint      VRL Dvůr Králové 

11. 9. Český pohár štafet      STH Vidoň 

12. 9. Český pohár štafet      VRL Záboří 

9. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet    PHK Kocbeře 

10. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva PHK Kocbeře 

Pozn. VSP a STH musí dodat potvrzení do 15. 12. 2019 potvrzení o právu využit tento prostor (krajský kartograf 

příslušného kraje). 

Disciplína u dvouzávodů Českého poháru a žebříčků B bude ještě upřesněna. 

Do 2. kola výběrového řízení (termín přihlášek 15. 1. 2020) jsou zařazeny tyto závody: 
22. 5. Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu 

23. 5. Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet 

29. 5. Žebříček B- Čechy 

30. 5. Žebříček B- Čechy 

12. – 13. 6.Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati 

18. – 19. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati 

 

7. Různé 

- Závody WRE v České republice v roce 2020: 

19. 4. Český pohár  VPM   v jednání 

  8. 5. Český pohár  SJI 

30. 5. Český pohár   LPM, NEK 

31. 5. Český pohár  LPM, NEK 

  5. 9. Euromeeting  ČSOS 

  6. 9. Euromeeting  ČSOS 

19. 9. Český pohár  SHK 

- Návrh na složení odvolací komise na rok 2020: Jan Fiala (BBM), David Hepner (SHK), Hana Hlavová (KON), 

Jan Petržela (PHK) – navrženými projedná Klimpl 

- Žádost SJC o výjimku na měřítko mapy (1:7 500 pro DH21) na E1 a E3 (krátká trať) Rumsajsových mílí 2020 

schválena 

- Probrána novelizace systému rozhodčích sekce OB 

- Změna termínu Celostátního finále Přeboru škol – 10. 6. 2019 v Prostějově 

- Skupina rozhodčích obdržela od Adama Hájka (KAM9202, R3) stížnost na nedodržení povinností hlavního 

rozhodčího Tomáše Babického (RUM5001, R2) při dvou závodech oblastního žebříčku Ještědské oblasti 

29.9.2019. K tomu na vyžádání dostala stanoviska Tomáše Babického (ve kterém řadu pochybení uvedených 

ve stížnosti uznává a cítí se za ně zodpovědný) i vyjádření členů předsednictva JO, které řídí soutěže JO (z nich 

mj. vyplývá, že příčinou některých pochybení bylo, že šlo o neplánované a na poslední chvíli zvolené pořádání 

místo původně plánovaného). Skupina rozhodčích věc projednala s tím, že vyjadřuje přesvědčení, že chyby 

(nedodržení Pravidel), ke kterým došlo, si Tomáš Babický uvědomuje a že je nebude opakovat. Je také na 

místě apelovat na předsednictvo JO, aby jako řídící orgán soutěží JO svoji řídící funkci plnil (zvažoval, zda je 

ten který pořadatel schopen řádně zvládnout dva závody v jednom dni, a odpovědně schvaloval rozpisy 

závodů). 

 

22. 11. 2019 

Zapsal: Klimpl 


