
Z á p i s č. 14/2022 
z 14. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 21. 10. 2022 

 

 

 

Přítomni (on-line): Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 
   

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Svolání shromáždění sekce OB – listopad 2022 

4. Návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2022 

5. Seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2023 a 2024 

6. Úpravy v kalendáři závodů sekce OB na rok 2023 

7. Příprava seminářů a dalších akcí sekce OB na O-víkendu 2022 

8. Různé 

 

1/14 Aktuální informace 

 sezóna závodů sekce OB proběhla bez vážnějších problémů; 

 výsledky významných mezinárodních závodů v září a říjnu – SP, JEC; 

 jednání o návrhu rozpočtu ČSOS na rok 2023 – dopad do příspěvku za kvalitu soutěží, do 

příspěvků na práci s mládeží; 

 informace o organizačním zajištění SP v OB 2023 včetně doprovodných závodů a MSJ v OB 

2024; 

 rozhodnutí VV ČSOS, že nově pořizované reprezentační kolekce oblečení (dresy, overaly, 

apod.) budou mít označení Czechia. 
 

2/14 Kontrola úkolů 

Všechny úkoly byly splněny 
 

3/14 Svolání shromáždění sekce OB – listopad 2022 

Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil návrh na svolání Shromáždění sekce OB na 26. 

listopadu 2022 do Chotěboře. 

Vedení sekce OB 

a) schvaluje svolání Shromáždění sekce OB na 26. listopadu 2022 do Chotěboře podle 

předloženého materiálu. 
 

4/14 Návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2022 

Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek předložil návrh výše příspěvků za 

kvalitu závodů soutěží sekce OB 2022 s příslušným zdůvodněním. Návrh bude předložen ke 

konečnému schválení VV ČSOS. 

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2022. 
 

5/14 Seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2023 a 2024 

Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek a předseda skupiny rozhodčích Roman 

Zbranek předložili návrh seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2023 a 2024. 

Vedení sekce OB:  

a) schvaluje předložený seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2023 a 2024. 
 

6/14 Úpravy v kalendáři závodů sekce OB na rok 2023 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl: 

a) Předložil žádost Klubu vytrvalostních sportů Šumperk o změnu prostoru konání dvou závodů 

Českého poháru, žebříčku A, žebříčku B-Morava – klasická trať v termínu 27. – 28. 5. 2023 

(v původně plánovaném prostoru Kamenec nedostal pořadatelský klub v tomto termínu 

souhlas od CHKO). Závody proběhnou v oblasti Ušáku a Tří kamenů (ohraničeno obcemi 

Loučná nad Desnou, Přemyslov, Nové Losiny) s centrem z lyžařského areálu v Přemyslově.  

b) Předložil seznam závodů, které budou v roce 2023 WRE:  

  9. 9.  Český pohár – krátká trať  SHK 

23. 9. Český pohár, žebříček A – sprint TBM 

30. 9. Mistrovství ČR ve sprintu  AOP 

c) Informoval o tom, že v kalendáři závodů na rok 2023 nebyl dosud zařazen termín (ani 

pořadatel) Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva. Sekce OB požádala LPU, zda by bylo 



možné uspořádat toto mistrovství spolu s Mistrovstvím a Veteraniádou ČR klubů dne 15. 10. 

2023 v Krouně. OK Lokomotiva Pardubice po jednání s Lesy ČR se sloučením souhlasí. 

Vedení sekce OB:  

a) souhlasí se změnou prostoru konání dvou závodů Českého poháru, žebříčku A, žebříčku B-

Morava – klasická trať 27. – 28. 5. 2023 (pořadatel KSU); 

b) souhlasí se zařazením tří závodů jako WRE v roce 2023; 

c) doplňuje do kalendáře závodů sekce OB na rok 2023 termín a pořadatele Mistrovství ČR 

oblastních výběrů žactva – 15. 10. 2023, OK Lokomotiva Pardubice. 
 

7/14 Příprava seminářů a dalších akcí sekce OB na O-víkendu 2022 

Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek podal informaci o přípravě seminářů a 

dalších akcí sekce OB na O-víkendu 25. – 27. 11. 2022 v Chotěboři.  

Vedení sekce OB:  

a) informaci o přípravě seminářů a dalších akcí sekce OB na O-víkendu 2022. 
 

8/14 Různé 

 Byla projednána příprava Ankety o nejlepšího o-běžce roku 2022. 

 Byla podána informace o tom, že ČSOS nebude kandidovat na pořádání MS veteránů v roce 

2026, jak bylo původně uvažováno. 

 Byla podána informace, že je připravováno školení nových IOF Adviserů v Česku v termínu 

únor/březen 2023. 

 Informace z jednání Organizační a metodické komise (návrh na rozhodčího-konzultanta, 

návrh na úpravy v IS ORIS týkajících se rozhodčích, atd.). 

 Informace z mapové rady týkající se poznatků z tisku map pro vrcholné závody. 

 Informace o změně v nominaci na opakované MSJ v Portugalsku. 
 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 21. 10. 2022 

 

Příští schůze proběhne v úterý 8. 11. 2022 večer – hodnocení činnosti reprezentace OB, juniorské 

reprezentace OB a reprezentace ČR na ME dorostu. 

 

 

 


