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ČSOS informuje

14. března se sešel na svém pravidelném 
zasedání v Praze na Strahově Výkonný výbor 
ČSOS. Program byl bohatý, kompletní zápis 
najdete zde.  
 
Výkonný výbor ČSOS schválil kandidaturu 
Dušana Vystavěla do Councilu (Předsednictva) 
IOF na funkční období 2018 - 2022.  Volby do 
tohoto nejvyššího orgánu IOF  proběhnou na 
Kongresu IOF počátkem října v Praze. 

 

 Ze sekce OB

První jarní sobotu začal letošní ročník Českého 
poháru štafet a České ligy  klubů 
tradičním  Jarním pohárem. Závody to byly 
dramatické, pořadí se dost měnilo. V mužích 
překvapil SKOB Zlín, když o minutu zvítězil 
před OK Lokomotivou Pardubice a SK Pragou. V 
ženách zvítězila štafeta OK99 Hradec Králové 
před OK Kamenice, třetí místo získal SK 
Žabovřesky Brno. Kompletní výsledky najdete v 
ORISu, více naleznete na stránkách závodů. 

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Světový den orientačního 
běhu i v roce 2018

 

 

 

V roce 2018 připadá Světový den 
orientačního běhu na středu 23. května, 
který je prezentován jako hlavní den 
WOD. Uspořádat akci můžete ale až do 29. 
května 2018.

Pokud chystáte jakoukoliv akci, pak se 
stačí  zaregistrovat na adrese 
www.worldorienteeringday.com. Český svaz 
orientačních sportů podpoří pořadatele akcí 
WOD 2018 v České republice obdobně jako v 
předchozích ročnících zajištěním tisku 
účastnických diplomů, speciálních pohlednic 
World Orienteering Day, brožur OBjev OB a 
finančním příspěvkem 2.000,- Kč. V případě 
pořádání 3 a více akcí bude celkový finanční 
příspěvek 5.000,- Kč. 
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První tři mužské štafety na Jarním poháru 2018. Foto: 

Facebook SKOB Zlín. 

Stejně jako v předešlých sezónách jsou 
hodnoceny hlavní závody ČSOS na stránce 
lpu.cz/hodnoceni. Do hodnocení se může 
zapojit každý držitel rozhodcovské licence. 
Zájemci, kteří v předchozím roce nehodnotili, 
mohou napsat na mail vedoucího systému 
hodnocení Radima Hoška 
(radimho@gmail.com). Stávající hodnotitelé 
mají nadále svůj přístup do systému hodnocení 
aktivní, bez nutnosti dalších kroků. Více 
informací na stránkách sekce OB.

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů 
sekce OB byl tradičně uspořádán v sobotu po 
úvodním ČPŠ v Hradci Králové. Účastníci byli 
seznámeni se sportovně technickými  a 
marketingovými  povinnostmi při pořádání 
závodů, hodnocením kvality závodů, ražením 
čipy SIAC nebo  ISOM 2017.  Současně se 
na stejném místě uskutečnil seminář zaměřený 
na IT zpracování závodů, kde došlo  k 
seznámení s nově pořízenou sadou RACOM pro 
přenos mezičasů. 

 
O letošní seminář rozhodčích a pořadatelů závodů byl 

velký zájem. Foto: Jan Picek.

Jak to dělají v různých oblastech? To je série 
rozhovorů Petra Klimpla s předsedy oblastí 
sekce OB o přípravě talentů, oblastních 
závodech nebo problémech v daných 
regionech. V březnu vyšly  následující 
rozhovory: 
Valašská oblast - Radek Vintr 
Západočeská oblast - Karel Pilař  
Středočeská oblast - Pavel Vinš 
Oblast Vysočina - Tomáš Matras 
Jihomoravská oblast - Libor Zřídkaveselý

Prvními letošními vícedenními o-závody byly 
Velikonoce ve skalách ve dnech 30. 3. - 1. 4. 
2018.  Letos připravili pořadatelé z OOB 
Kotlářka jubilejní 20. ročník, na startu bylo 

Kvůli zajištění tisku a distribuci „WOD 
materiálů“ je nutné zaslat odhad 
požadovaného množství (podle 
předpokládaného počtu účastníků) s 
přihláškou do 20. dubna 2018. 
Informace o podpoře pořadatelů akcí 
Světového dne orientačního běhu jsou 
zveřejněny v dokumentu World Orienteering 
Day.  Pořadatelé těchto akcí mají také 
možnost využít speciální nabídku od firmy 
OCAD k získání 6-ti měsíční licence OCAD 
Starter zdarma.  Toto vydání je určeno pro 
začátečníky mapování (např. mapy školních 
dvorů nebo parků). OCAD Starter je omezen 
na 10 000 objektů a maximálně na 5 
rastrových souborů na pozadí. Funkčně je 
omezeno na základní kreslení a editační 
funkce, součástí je modul na stavbu tratí.  
Zájemci mohou poslat žádost o licenci na e-
mail byorienteering@gmail.com  
(Göran Andersson).

 
Momentka ze Světového dne orientačního běhu 

2017 v Chrastavě. Foto: archiv oddílu OK CHA.

3 otázky pro... 
Petra Klimpla, 

předsedu sekce OB

Petr Klimpl při komentování. Na obrázku s Janem 

Šedivým. Foto: Petr Kadeřávek. 
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téměř 1500 závodníků. V hlavních kategoriích 
zvítězili Kamila Gregorová a Miloš Nykodým. 

 
Ukázka části mapy s tratí z první etapy závodů 

Velikonoce ve skalách.  
 

Ze sekce MTBO

V sobotu 7. dubna se uskuteční seminář pro 
pořadatele a mapaře MTBO. Na programu 
bude přehled novinek v pravidlech, sjednocení 
pohledů na kreslení MTBO map, tipy ke stavbě 
tratí od předních stavitelů a další pomoc v 
oblasti pořádání a medializace MTBO závodů. 
Seminář je jednodenní bez ubytování. Více 
informací naleznete v ORISu, přihlášky jsou do 
2. dubna (2. termín)! 

Jarní budíček aneb Sedm bodů, bez kterých 
letos nepřežijete. To je zajímavý článek Pavla 
Štáfka na stránkách sekce MTBO o tom, na co 
před začátkem sezóny nezapomenout.

Aby byla sezóna MTBO bez pádů... Foto: www.mtbo.cz 

 
 

  Ze sekce LOB

Lvíčata je dětský pořad o sportování na kanále 
ČT Déčko. V březnu proběhl díl, ve kterém se 
objevila i reportáž z lyžařského orientačního 
běhu (ze závodů v Roudnici). Podívejte se na 

Máme před hlavní sezónou závodů sekce 
OB. Jsou nějaké novinky, které se týkají 
jak pořadatelů, tak závodníků? 
Hlavními změnami pro letošní sezónu 
celostátních závodů je povinnost mít 
připravenou mapu na lesní závody v 
mapovém klíči ISOM 2017. Další změnou 
pro  všechny závody jsou novelizované 
popisy kontrol (piktogramy). A 
poslední  novinka se týká celostátních 
závodů ve sprintu a štafet, při nichž 
budou  krabičky SI zapnuty do 
bezdotykového režimu, takže závodníci 
budou moci plně  využít všech výhod čipů 
SIAC. A další novinkou pro pořadatele je 
nově  pořízená sada na přenos mezičasů, 
kterou pořídil svaz.

Nově je Žebříček B v Čechách rozdělen na 
Západ a Východ. Do jakého  žebříčku se 
má přihlásit např. závodník z Prahy? 
Závodník se může přihlásit do libovolného 
žebříčku B. Takže Pražák klidně  i do ŽB na 
Moravě (úsměv - pozn. red.). Prostě si 
vybere seriál závodů ŽB, který mu 
více  vyhovuje. Důvodem rozložení závodů 
ŽB do dvou paralelních soutěží byly  vysoké 
počty na závodech, které výrazně 
překračovaly tisícovku.

 
Petr Klimpl při rozhovoru s reportérem ČT na Letní 

olympiádě dětí a mládeže 2017.

Na stránkách sekce OB jsi v průběhu 
února a března vyzpovídal 
všechny  předsedy oblastí. Je nějaký 
problém, který se ve všech oblastech 
opakuje, a  bude se muset např. řešit i 
centrálně? 
Rozhovory s předsedy oblastí byly dost 
zajímavé. V podstatě se žádný  problém, 
který byl třeba celosvazově řešit, neobjevil. 
Zajímavé byly odpovědi na dotazy, jak často 
se v oblastech schůzuje. Potvrdilo se, že v 
našem svazu  byrokracie nekvete, většinou 
se schůzuje jednou ročně a zbytek se řeší 
operativně. A z odpovědí předsedů plyne, 
že v klubech i v oblastech máme celou řadu 
velmi obětavých lidí, kteří pořádají závody, 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4636
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záznam (LOB zhruba od času 13:10). 

V březnu byly vydány výsledky Světového 
poháru v LOB. Seriál měl devět dílů (Finsko, 
Bulharsko, USA). V mužích vyhrál Rus Andrey 
Lamov, druhý byl Švéd Erik Rost a třetí další 
ruský závodník  Eduard Khrennikov. Z našich 
závodníků si nejlépe vedl  Jakub Škoda, který 
obsadil 14. příčku, Radek Laciga skončil 25. a 
Petru Horvátovi patřila 29. příčka.  V ženách 
přesvědčivě vyhrála Švédka Tove Alexandersson 
(2. Mariya Kechkina, 3. Salla Koskela). Lenka 
Mechlová obsadila 18. příčku, Petra Hančová 
byla 21., 28. místo patřilo Johance  Šimkové. 
Kompletní výsledky SP jsou zde. 

 
Jakub Škoda na SP v  americkém Craftsbury. Foto: 

Facebook IOF. 

 

Ze sekce Trail-O

Na prvních závodech Českého PRE-O poháru v 
Praze proběhla schůze vedení sekce Trail-O. 
Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu. 
Kompletní zápis najdete zde.

organizují soutěže,  pracují s talentovanou 
mládeží. Těm všem patří velké poděkování.  
Na závěr bych chtěl popřát všem o-běžcům 
úspěšnou sezónu 2018!

CEYOC 2018 za dveřmi

Nedělní závod na Jarním poháru byl i 
nominační pro závodníky dorostu na CEYOC 
2018 (Středoevropský pohár mládeže), který 
se uskuteční v termínu 6. - 8. dubna 2018 v 
maďarském Csákváru. Nominaci vybojovali:  
Anna Karlová (JIL), Adéla Vandasová (PHK), 
Elin Martanová (VLI), Michaela Dittrichová 
(SKM), Jana Pekařová (TUR), Kateřina 
Blažková (SJH), Martina Opálková (BBM), 
Nikola Thýnová (SHK), Kateřina Grycová 
(TBM), Adéla Rýdlová (TJN), Veronika 
Šklíbová (SRK), Anna Kochová (SJC),  Jakub 
Chaloupský (PHK), Lukáš Richtr (VPM), 
Martin Šimša (PGP), Jan Rücker (HOR), 
Lukáš Vitebský (TJN), Šimon Mareček (OSN), 
Josef Nagy (TJN), Tomáš Janovský (PGP), 
Petr Čech (SJI), Ondřej Metelka (PHK), Dan 
Pavlovec (BOR), Filip Adámek (ABM). CEYOC 
má následující program: 

pátek 6. dubna - štafety 
sobota 7. dubna - klasická trať 
neděle 8. dubna - krátká trať 

Česká výprava na CEYOC 2017, který se uskutečnil 

v Polsku. Foto: Dušan Vystavěl. 
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