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1. Usnesení Valné hromady ČSOB 2009
konané dne 12. prosince 2009 v Praze na Strahově v budově ČSTV

Valná hromada v úvodu jednání schválila program VH, jednací řád VH a zvolila pracovní
předsednictvo, mandátovou a návrhovou komisi, které pracovaly ve složení:

• Pracovní předsednictvo: Ivan Matějů, Radan Kamenický, Petr Klimpl, Zbyněk
Pospíšek, Přemek Škoda.

• Mandátová komise: Jan Netuka, Jan Fišák, Josef Juřeník.
• Návrhová komise: Libor Zřídkaveselý, Karel Haas, Radovan Mach.

1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, ze 40 delegátů s hlasem
rozhodujícím bylo přítomno 40 (100 % účast oprávněných delegátů) a dále 2 delegáti s
hlasem poradním.

2. VH vzala na vědomí:
a) zprávu předsedy svazu o činnosti ČSOB za rok 2009;
b) přehled o hospodaření ČSOB za rok 2009;
c) zprávu revizní skupiny ČSOB;

3. VH vzala na vědomí závěry jednání v sekcích:
a) sekce OB:

VH vzala na vědomí zprávu z jednání sekce OB;
b) sekce LOB:

VH vzala na vědomí zprávu z jednání sekce LOB;
c) sekce MTBO:

VH vzala na vědomí zprávu z jednání sekce MTBO.
4. VH schvaluje:

a) kandidaturu ČSOS na pořádání Ski-WOC 2013;
b) kandidaturu ČSOS na pořádání JWOC 2013;
c) změnu výše registračních poplatků od roku 2010;

sekce OB 90,– Kč / dospělí 40,– Kč / žactvo;
sekce MTBO 80,– Kč / dospělí 40,– Kč / žactvo;
sekce LOB 60,– Kč / dospělí 30,– Kč / žactvo;
skupina Trail-O 30,– Kč / dospělí 15,– Kč / žactvo;

d) návrh stanov Českého svazu orientačních sportů s účinností dnem 1. ledna 2010 s
následujícími úpravami – článek IV odts. 1. bod 1.1.1 písmeno b zní: „jmenuje
šéftrenéry reprezentačního družstva dospělých, reprezentačního družstva juniorů a
vedoucího výběru dorostu v daném orientačním sportu,“;

e) „Hlavní úkoly svazu na roky 2010 – 2015“.
5. VH ukládá:

a) P-ČSOB po zapracování schválené připomínky k předloženému návrhu stanov provést
závěrečnou jazykovou korekturu textu návrhu stanov a oznámit změnu stanov
Ministerstvu vnitra.

6. VH schvaluje předložený návrh rozpočtu ČSOS na rok 2010.
7. VH schvaluje klíč pro další VH v počtu 40 delegátů. Počet delegátů pro jednotlivé sekce:

OB – 30, LOB – 5, MTBO – 5.
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2. Rozpočet ČSOS na rok 2010

PŘÍJMY (tis. K č) Rozpo čet Vlastní
zdroje

Přísp.
repre

Přísp.
talent

Přísp.
mapy

Příjem ze společných zdrojů ČSTV 350 350
Státní příspěvek na vlastní činnost OS ve sportu 600 600
Státní příspěvek na reprezentaci ČR – program I. 4800 4800
Státní příspěvek na přípravu talentů – program III. 800 800
Státní příspěvek na výukové mapy – program V. 200 200
Příjmy z registrace členů 530 530
Členské příspěvky členů ČSOS 140 140
Odvody pořadatelů závodů (10,0% startovného) 700 700
Příjmy z hospodářské činnosti 250 250
Ostatní příjmy 100 100
Dar (převod) z České orientační s.r.o. 250 250

C e l k e m 8720 2920 4800 800 200

VÝDAJE (tis. K č) Rozpo čet Vlastní
zdroje

Přísp.
repre

Přísp.
talent

Přísp.
mapy

OB – Příspěvek oblastem 200 200
OB – Prostředky na dospělou reprezentaci 1450 1450
OB – Prostředky na juniorskou reprezentaci 450 450
OB – Prostředky na MED OB 100 100

OB – Příspěvek na přípravu talentů:
a) prostředky na centrální přípravu talentů
b) příspěvek na přípravu talentů v oblastech
c) příspěvek na přípravu talentů v klubech

130
190
330

130
190
330

OB – Příspěvek na soutěže ČSOS 200 200
LOB – Prostředky na dospělou reprezentaci 630 630
LOB – Prostředky na juniorskou reprezentaci 210 210
LOB – Prostředky na MED LOB 50 50
LOB – Příspěvek na přípravu talentů (kluby + centr.př.) 75 75
LOB – Příspěvek na soutěže ČSOS 50 50
MTBO – Prostředky na dospělou reprezentaci 730 730
MTBO – Prostředky na juniorskou reprezentaci 350 350
MTBO – Prostředky na MED MTBO 30 30
MTBO – Příspěvek na centrální přípravu talentů 75 75
MTBO – Příspěvek na soutěže ČSOS 50 50
Výukové mapy ČSOS - MŠMT 285 85 200
Příspěvek na IOF 110 10 100
Příspěvek na mezinárodní činnost funkcionářů svazu 45 45
Prostředky na činnost sekretariátu 1500 1500
Odměny a prostředky na trenéry reprezentace 700 700
Příspěvek na školení a semináře ČSOS 25 25
Odměny 2010 360 360
Ostatní (časopis, anketa, AŠSK, …) 180 180
Daně 65 65
Fond oprav mikrobusu a skútru 50 50
Rezerva 100 100

C e l k e m 8720 2920 4800 800 200

Zpracoval: J. Šubrt – generální sekretář ČSOS
Schválila: VH ČSOB dne 12.12. 2009
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Rozdělení příspěvku na přípravu talentů v oblastech (krajských svazech) sekce
OB a na činnost oblastí (krajských svazů) sekce OB v roce 2010:

Oblast, KS Příspěvek na
talenty 2010 Oblast, KS Příspěvek na

činnost 2010
Praha 11300 Praha 27700
Středočeský 13800 Středočeský 14400
Jihočeský 0 Jihočeský 6400
Západočeská 6300 Západočeská 12100
Ještědeská 21400 Ještědeská 22900
Východočeská 47700 Východočeská 37800
Vysočina 10000 Vysočina 15200
Moravskoslezský 17600 Moravskoslezský 16500
Hanácká 23900 Hanácká 16800
Valašská 19000 Valašská 13500
Jihomoravské 19000 Jihomoravské 16700

CELKEM 190000 CELKEM 200000

Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce OB v klubech v roce 2010:

Klub Příspěvek na
talenty 2010 Klub Příspěvek na

talenty 2010 Klub Příspěvek na
talenty 2010

ABM 5000 LTU 18800 TRI 12400
AOP 14200 PGP 4100 TTR 1800
AOV 2900 PHK 26900 TUR 17000
ASU 14000 SBR 2500 TZL 7000
BOR 2900 SHK 18500 UOL 24400
DKP 14500 SJC 1100 VAM 1800
CHA 2000 SJH 3400 VBM 2300
JIL 5600 SRK 12200 VIC 3400
KAM 5200 SSU 3400 VLI 3200
KON 3400 STB 1600 VRL 2700
LCE 18300 STH 3600 ZBM 31600
LPU 33700 TBM 1100

CELKEM: 326500
Dotace do 1000,- Kč nebudou zaslány (BSO, KSU, LBE, PTE, PVP, RBK, CSP, TAP, TJN).

3. Informace sekce OB

a)  Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOB konané dne 12. prosince
2009 v Praze

Jednání shromáždění sekce bylo zahájeno v 10:05 hod.
Shromáždění sekce v úvodu zvolilo pracovní předsednictvo a mandátovou komisi:
Pracovní předsednictvo: Libor Slezák, Petr Klimpl, Kristýna Skyvová
Mandátová komise: Ivan Matějů, Jindřich Kořínek, Radek Vintr
Dále byl schválen jednací řád a program shromáždění sekce a zvolena návrhová komise ve
složení: David Aleš, Tomáš Matras, Dominika Pachnerová

1. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů,
z 30 delegátů s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 28. Shromáždění sekce bylo
usnášeníschopné.
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2. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti sekce za
období roku 2009.

3. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu o výsledcích reprezentace OB v roce 2009.
4. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise rozvoje OB o činnosti

komise v roce 2009.
5. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise talentované mládeže

o činnosti komise v roce 2009.
6. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy metodické komise o činnosti

komise v roce 2009.
7. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise o činnosti komise

v roce 2009.
8. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy mediální komise o činnosti komise

v roce 2009.
9. Shromáždění sekce doporučuje VH ČSOB podání kandidatury ČSOS na pořádání MSJ

v roce 2013 (technické provedení OK 99 Hradec Králové).
10. Shromáždění sekce schválilo hlavní úkoly sekce OB na rok 2010:

- zapojit do činnosti komisí sekce schopné a ochotné lidi;
- vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS, ME a MSJ;
- vytvořit podmínky pro činnost dorosteneckého výběru včetně účasti na ME dorostu;
- realizovat Koncepci činnosti s reprezentací OB;
- připravit školení T2;
- připravit seminář trenérů a rozhodčích;
- vydat alespoň jeden metodický materiál;
- zahájit digitalizaci starší metodických materiálů a zveřejnit je na www stránkách;
- zajistit kvalitní průběh soutěží 2010;
- udržet vysokou technickou úroveň jednotlivých závodů;
- zkvalitnit systém hodnocení kvality závodů ČSOS;
- zajistit Přebory škol v orientačním běhu;
- realizovat projekt Objev OB (projekt Výukových map a projekt Pevných kontrol);
- realizovat Dny orientace v přírodě;
- spolupracovat s AŠSK (na okresní i krajské úrovni);
- zlepšit mediální prezentaci OB vně i uvnitř svazu.

11. Shromáždění sekce schvaluje záměr zrušit od roku 2011 Mistrovství ČR v OB na dlouhé
trati.

12. Shromáždění sekce ukládá vedení sekce zabývat se projednávanými náměty na
shromáždění sekce.

13. Shromáždění sekce určuje klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce v roce 2010:
Počet delegátů je 30, rozdělení mezi oblasti bude provedeno podle počtu jejich
registrovaných závodníků k 30. 6. 2010, přičemž každá oblast má minimálně jednoho
delegáta.

14. Shromáždění sekce volí delegáty na Valnou hromadu ČSOB 2009: Žaloudek Petr, Sysel
Ondřej, Borovička Milan, Matějů Ivan, Valášek Petr, Vinš Pavel, Hošek Lubomír,
Beránek Miroslav, Kořínek Jindřich, Pachnerová Dominika, Macháček Lubomír, Klimpl
Petr, Haas Karel, Netuka Jan, Doucha Jiří, Krmaš Václav, Kamenický Radan, Matras
Tomáš, Juřeník Josef, Hadač Miroslav, Aleš David, Skyvová Kristýna, Vintr Radek,
Slezák Libor, Zřídkaveselý Libor, Fiala Jan, Toman Ondřej, Fišák Jan, Langr Jan,
Zuzánek Zdeněk.
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b) Novelizace Pravidel OB

P ČSOS na návrh předsednictva sekce OB schválilo drobné úpravy Pravidel OB s datem
účinnosti od 1. 2. 2010. Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB
(část Dokumenty).

c)  Novelizace Soutěžního řádu soutěží sekce OB

P ČSOS na návrh předsednictva sekce OB schválilo drobné úpravy Soutěžního řádu soutěží
sekce OB s datem účinnosti od 1. 2. 2010. Kompletní znění dokumentu najdete na www
stránkách sekce OB (část Dokumenty).

d) Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2010

Předsednictvo sekce OB schválilo Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní
sezónu 2010, která byla zpracována v návaznosti na Směrnici pro evidenci a registraci členů
ČSOS. Tyto prováděcí předpisy nově zavádějí registraci OB on-line v systému OB Haná:

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp,
závodník nebude zaregistrován bez zaplacení poplatku za registraci, přestupy bude registrovat
sekretariát ČSOS, ohlášení hostování bude on-line, atd.
Registrace, přestupy, hostování mají termín 28. února 2010. Kompletní znění dokumentu
najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).

e)  Prováděcí předpisy v soutěžím sekce OB pro rok 2010
Předsednictvo sekce OB schválilo Prováděcí předpisy v soutěžím sekce OB pro rok 2010.
Předpisy jsou obdobné jako v minulých letech, nově je zavedena povinnost pro pořadatele
závodů soutěží sekce OB používat jednotný přihlašovací systém OB Haná:

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp.
Sekce OB žádá oblasti, aby při svých soutěžích využívaly také tento přihláškový systém.
Kompletní znění dokumentu najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).

f)  Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB 2010

Předsednictvo sekce OB projednalo materiál Hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB
2010. Kompletní znění dokumentu bude zveřejněno na stánkách hodnocení závodů sekce OB:

http://lpu.cz/hodnoceni.

g)  Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 20. 3. 2010 od 16:30 hod.
v zasedačce TJ Slavia Hradec Králové (Víta Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové).
Na programu budou sportovně technické záležitosti soutěží (Klimpl), marketingové zajištění
soutěží (Šubrt, Matějů) a přednáška o stavbě tratí vrcholných závodů (přednášející Michal
Jedlička). Seminář potrvá od 16:30 do 19:30 hod., přihlášky nejsou třeba.

h) Školení trenérů 2. třídy

Sekce OB připravuje školení trenérů 2. třídy, které se uskuteční 22. – 24. 10. a 3. – 5. 12.
2010. Předběžné přihlášky do 31. 3. 2010 na adresu d.ales@worldonline.cz.

i)  Realizace grantu Výukové mapy v roce 2010
Projekt „Výukové mapy pro OB“ bude realizován i v roce 2010. Zájemci najdou bližší
informace na stránce komise rozvoje OB (http://krob.eso9.cz, část Projekt OBjev OB).

j)  Příprava Dnů orientace v přírodě v roce 2010
Akce Dny orientace v přírodě se uskuteční i v roce 2010. Bude uskutečněna ve dvou
termínech (20. – 30. 4. 2010 a 5. – 15. 10. 2010 s tím, že si mohou kluby vybrat, případně se
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zúčastnit obou termínů). Garanci za uspořádání ponese komise rozvoje sekce OB a sekretariát
ČSOS, připravuje se pracovní seminář pro pořadatele Dnů orientace, zaměřený na pojetí akce
a zejména na výměnu zkušeností pořadatelů 2009 (termín 20. 3. 2010 v Hradci Králové).

k) Propagace závodů v orientačním běhu na stránkách behy.cz a behej.com

Sekce OB domluvila možnost využití pro propagaci závodů OB na stránkách behy.cz
a behej.com, kterou mohou pořadatelé využívat bezplatně. Vkládání je jednoduché. Před
samotným vložením údajů o závodě je nutné se na stránkách zaregistrovat. Informací
o závodě se dá vložit celá řada. Uložený závod se již nedá přes web editovat a musí se
kontaktovat správce stránek, který opravu provede.
V průběhu ledna až března 2010, se na stránkách behy.cz objeví krátký výukový seriál o tom,
co je potřeba znát, než se zúčastním závodu OB, jestli je vůbec něco potřeba znát a může přijít
opravdu kdokoli.

l)  Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOB v OB na rok 2011
2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2011 bylo vyhlášeno
ve Sdělení sekce OB 24/2009. Termín přihlášek byl stanoven na 28. 2. 2010.

m) 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 2010 následovně: Karel Haas (LPU), Jan Fiala (BBM), Lenka Blechová
(CHT) a Tomáš Kolařík (BOR).

n) Termíny důležitých akcí sekce OB v roce 2010

20. 3. seminář rozhodčích a pořadatelů závodů
20. 3. seminář pořadatelů Dnů orientace v přírodě 2010
22. – 24. 10. 1. část školení trenérů 2. třídy
26. – 28. 11. seminář trenérů a rozhodčích
  3. –   5. 12. 2. část školení trenérů 2. třídy
11. 12. shromáždění sekce OB

4. Informace sekce LOB

a)  Zápis ze Shromáždění sekce (SS) konaného dne 12. prosince 2009

Místo jednání: Praha
Přítomni: Škoda, Venhoda, Zlesáková, Redlich, Procházka, Matějů, Nováková, Šubrt
1. SS vzalo na vědomí zprávu o sezóně 2009.
2. SS vzalo na vědomí, že lze na závody využívat systém přihlášek přes OB Haná a uložila

zaslat správci tohoto systému aktuální registraci.
3. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých a děkuje všem účastníkům MS v Japonsku

za předvedené výkony. Zvlášť oceňuje stříbrnou medaili Barbory Chudíkové a zisk
bronzové medaile štafety žen ve složení Randáková, Karochová, Chudíková.
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva dospělých Richardu Klechovi za
celoroční práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2010.
SS vzalo na vědomí zprávu Barbory Chudíkové, že končí v reprezentačním družstvu a
vyslovuje jí poděkování za dlouholetou vzornou reprezentaci.

4. SS vzalo na vědomí hodnocení RD juniorů a dorostu a děkuje všem účastníkům za
předvedené výkony. Zvlášť oceňuje bronzovou medaili štafety juniorek ve složení
Marešová, Bochenková, Kubátová.
SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva juniorů Tomáši Redlichovi za celoroční
práci a pověřuje ho vedením družstva i pro rok 2010.
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5. SS sekce projednalo plán světových akcí na další roky.
• MS v LOB v roce 2015. Prověřit možnost 2013.
• SKI O-tour – nejdříve v roce 2011 nebo 2013.
Uložilo vedení sekce vytipovat vhodnou lokalitu a pořadatele na pořádání SOT.

6. SS schválilo hodnocení kvality závodů v roce 2009.
7. SS neprojednalo klíč pro výběr delegátů na SS v roce 2010, který bude upraven podle

nových stanov.
8. Jako delegáti za sekci LOB byli na VH ČSOB zvoleni: Škoda, Procházka, Zlesáková,

Redlich, Procházka.
9. SS bere na vědomí, že sekce LOB uspořádá týden výuky a zdokonalování běžeckého

lyžování pro zájemce z řad všech sekcí svazu.

b) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2011

Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů
soutěží ČSOS v LOB v roce 2011.
1. Druhy závodů:

Mistrovství ČR v LOB na klasické trati
Mistrovství ČR v LOB na krátké trati
Mistrovství ČR v LOB ve sprintu
Mistrovství ČR v LOB štafet
Celostátní žebříčky (Pohár elity, žebříček A, žebříček B) v LOB (5 závodů)

2. Podmínky:
Předpokládá se konání dvojzávodů

2.1. Kritéria pro výběr pořadatelů:
- kvalita nabízeného terénu
- záruka kvality pořádání ze strany pořadatele

2.2. Předložení přihlášek:
Přihlášku do výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2011
předloží klub do 15. 3. 2010 na adresu premek.skoda@seznam.cz (Přemek Škoda, Aloisina
výšina 643, 460 15 Liberec 15) s těmito údaji:

- druh závodu
- předpokládaný termín závodu
- popis terénu ve kterém by se závod uskutečnil (nadmořská výška, převýšení, hustota

komunikací, blízkost běžeckého lyžařského střediska, možnost lyžařských stop mimo
komunikace apod.), údaje o předchozí mapě pro OB, LOB či MTBO v tomto terénu
(předchozí mapu v originále či v kopii přiložit k přihlášce)

- prohlášení, že uspořádání závodu v tomto terénu nebrání vážné majetkové a
legislativní důvody (zónace CHKO, apod.)

- základní údaje o organizačním zabezpečení (požadavek na zapůjčení svazového
skútru, kapacita další techniky na úpravu stop apod.)

- návrh jména ředitele závodu
- návrh jména hlavního rozhodčího (při výběru bude přihlíženo k jeho zkušenostem ve

funkci rozhodčího v LOB, OB nebo MTBO)
- jméno osoby odpovídající za zpracování mapy
- jméno stavitele tratí

Přidělení pořadatelství bude oznámeno v červnu 2010 na internetových stránkách sekce LOB.
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5. Informace sekce MTBO

a)  Zápis ze Shromáždění sekce (SS) konaného dne 28. října 2009

Program:
 1. Zahájení
 2. Zhodnocení činnosti sekce
 3. Koncepce rozvoje MTBO v ČR (Český pohár, další závody, termínové kolize, pořádání

mezinárodních akcí – ME, JMS, MS, SP, WRE)
 4. Reprezentace

 a. Hodnocení
 b. Plány
 c. Financování

 5. Soutěže
 a. Hodnocení sezóny 2009 – kvalita závodů

 b. Poučení z letošních chyb a upozornění na možná úskalí
 c. Termínová listina 2010
 d. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích

 6. Sponzoring (soutěže, reprezentace)
 7. Volba delegátů na VH ČSOB 2009
 8. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2010
 9. Různé

Přítomni: Pospíšek Zbyněk (TBM), Vraný Jiří (VLI), Urban Jan (SBK), Urbaník Robert
(VLI), Jirásek Milan (VSP), Kalina Miroslav (EKP), Mach Radovan (TBM), Svoboda Petr
(SLA), Kouřimský Jan (KDC), Lukavec Petr (SMR), Kolář Rudolf (ABR, ASU). Hosté
ČSOB: Matějů Ivan, Šubrt Jiří

Zápis jednání:
Bod 3:
a) SS projednalo koncepci dalšího rozvoje závodů MTBO v ČR a shodlo se na tom, že je

třeba o tomto tématu diskutovat se všemi závodníky MTBO v ČR. Důležitá témata či
problémy dalšího vývoje MTBO u nás jsou zejména:
• počet závodů započítaných do českého poháru
• víceúrovňová koncepce závodů – celostátní, oblastní
• propagace MTBO mezi cyklistickou veřejností
• jednokolové závody MTBO v rámci ČP

b) SS doporučuje usilovat o přidělení uspořádání ME a finálového kola SP 2011.
c) SS doporučuje vyjednávat s IOF o výši odvodů za uspořádaný závod.
d) SS schválilo zavedení závodu pětičlenných smíšených družstev (3H+2D) jako finálového

závodu sezony, a to v neděli po posledním individuálním kole ČP. Tento závod bude
zaveden od sezony 2010, náhradním pořadatelem MČR štafet 2010 bude VLI.

e) SS schválilo, že nově zaváděný závod družstev bude vyhlášen jako MČR smíšených
družstev a ukládá soutěžní komisi provést nutná doplnění dokumentů MTBO.

f) SS schválilo, že od sezony 2011 se mistrovství republiky bude vyhlašovat pouze na tratích
které IOF vypisuje jako hlavní pro MS v MTBO, s výjimkou MČR družstev. Mistrovské
závody by tedy měly být vypsány pro tratě – sprint, middle a long. A dále MČR štafet a
MČR družstev.

Bod 4:
a) SS děkuje všem reprezentantům za předvedené výkony na MS, ME a JMS zejména

medailistům: Jiřímu Hradilovi (MS), Radku Lacigovi (ME), Haně La Carbonara (ME),
štafetě mužů Laciga, Hradil, Tomeček(MS), Marku Pospíškovi (JMS), Františku Bogarovi
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(JMS), Vojtěchu Stránskému (JMS) a štafetě juniorek Hančíková, Lamichová, Kiacová
(JMS).

b) SS vzalo na vědomí plány přípravy RD a RDJ pro sezonu 2010.
Bod 5:
a) SS projednalo hodnocení sezony 2009 a schválilo hodnocení kvality závodů předložené

předsedou soutěžní komise MTBO.
b) SS pověřuje předsedu soutěžní komise MTBO rozdělením částky 35000 Kč za kvalitu

závodů mezi pořádající oddíly a to dle schváleného hodnocení.
c) SS vyzývá všechny závodníky MTBO k aktivní účasti v online hodnocení závodů na

www.mtbo.cz v sezoně 2010.
d) SS schválilo termínovou listinu závodů 2010
e) SS schválilo, že do celkového hodnocení ČP v sezóně 2010 se bude započítávat 10

nejlepších výsledků a max. 2 průměry.
f) SS schválilo odvody ze závodů 2010 ve stejné výši jako v sezoně 2009.
g) SS schválilo zavedení kategorie D50 od sezóny 2010 a ukládá soutěžní komisi provést

nutná doplnění dokumentů MTBO.
h) SS projednalo priority pro sestavování termínové listiny 2011.

• Hlavní závody, které je potřeba zohlednit při sestavování termínové listiny jsou MS,
ME, SP a WRE MTBO

• Termíny navrhované soutěžní komisí pro sezonu 2011 jsou termíny doporučené –
konečná volba termínu je na konkrétním pořadateli.

• Konečnou podobu termínové listiny 2011 schvaluje soutěžní komise MTBO.
i) SS uložilo soutěžní komisi vypracovat první seznam rozhodčích MTBO.
j) SS schválilo zavedení startovních čísel pro všechny závodní kategorie s výjimkou

kategorie příchozích.
Bod 6:
a) SS vzalo na vědomí informace Radovana Macha o probíhajících jednáních o partnerech

sekce pro sezonu 2010 a o titulárním sponzorovi českého poháru MTBO.
Bod 7:
a) SS schválilo delegáty na VH ČSOB takto: Pospíšek Zbyněk, Urban Jan, Mach Radovan,

Kouřimský Jan, Kalina Miroslav.
Bod 8:
a) SS schválilo klíč pro výběr delegátů následujícího shromáždění sekce takto: Právo účastnit

se jako delegát SS v roce 2010 mají zástupci pořadatelů závodů PČR v MTBO v roce 2010
a 2011 (vždy jeden zástupce za pořadatele), členové vedení sekce a šéftrenéři juniorského a
seniorského reprezentačního družstva.

Bod 9.
a) SS schválilo registrační poplatky MTBO za rok 2010 ve výši 80 a 40 Kč.
b) SS doporučuje pořadatelům ČP 2010, aby rozhodčí kontrolující dodržování pravidel

v závodním prostoru byly viditelně označení (reflexní vesta) a aby počet těchto rozhodčích
byl nejméně tři.

c) SS vzalo na vědomí konání IOF advisor clinic 25.-26. února 2010 v Praze. Zájemci o toto
školení se mohou přihlásit do 10. ledna u generálního sekretáře ČSOB.

d) SS vzalo na vědomí informaci o vyplacení odměn reprezentantům za MS a JMS MTBO
formou dvou splátek, jakou součást úsporných opatření svazu.

e) SS vyjádřilo podporu Jiřímu Šubrtovi pro další jednání s Gigasportem ohledně

sponzorignu svazu.
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6. Různé

a)  Nové směrnice ČSOS

V návaznosti na nové Stanovy ČSOS přijaté valnou hromadou dne 12.12.2009 schválilo
Předsednictvo ČSOS nové celosvazové materiály týkající se účasti na závodech, a také
evidence a registrace členů, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2010.
Nově platnými dokumenty ČSOS jsou:

• Směrnice pro účast na závodech ČSOS
• Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS
• Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS včetně aktulizovaných formulářů:

• Přihláška člena ČSOS (pro nově založené kluby)
• Evidenční list 2010 člena ČSOS

Všechny tyto nově schválené materiály včetně příloh jsou publikovány na www stránkách
Svazu v sekci Dokumentů (http://www.orientacnibeh.cz/csob/dokumenty.php).

b) Úrazové pojištění pro rok 2010

Pro informaci uvádíme opět podmínky a informace o úrazovém pojištění členů ČSOS. Český
svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu
o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena
na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2010. Plné znění smlouvy lze
nalézt na internetové adrese:

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazovepojisteni2009-kooperativa.pdf
Smlouvou jsou pojištěni na tělesné poškození nebo smrt, ke kterým dojde následkem úrazu,
členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV,
účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.
Pojistné události se hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení
úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu
na adrese:

http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf
Způsob vyplnění oznámení zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření
právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je
pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o
akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka
skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu
osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí
bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská
TJ/SK má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše
příslušné regionální sdružení ČSTV.
Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR.
K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800 105 105 a
také internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz
Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách pojišťovny nebo na:

http://www.koop.cz/data/files/file_16_GENERAL.pdf
http://www.koop.cz/data/files/file_18_GENERAL.pdf
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c)  Smlouva s firmou TOI TOI

Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2010 smlouvu o spolupráci s firmou
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Ceny zůstávají na úrovni roku 2007. Z této smlouvy
vyplývají pro pořadatele hlavních závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2010 tyto
povinnosti, které budou zakotveny i do smluv o uspořádání závodů mezi ČSOS a
jednotlivými pořadateli:

• na všech závodech ČSOS, kde budou použity mobilní WC, budou použity WC firmy
TOI TOI;

• na www stránkách hlavních závodů ČSOS, na kterých budou mobilní WC firmy
TOI TOI použity, bude v sekci sponzorů umístěno logo TOI TOI;

• na mapách (nově vydaných pro závody ČSOS, na kterých budou mobilní WC firmy
TOI TOI použity) bude vytištěno logo firmy TOI TOI;

• na závodech, na kterých budou mobilní WC firmy TOI TOI použity, budou v cílovém
prostoru vystaveny 2 transparenty firmy TOI TOI, které firma TOI TOI dodá;

• logo TOI TOI bude umístěno na reklamní nafukovací svazový oblouk, který se bude na
těchto závodech používat;

• TOI TOI poskytne služby maximálně v těchto cenových relacích:
1 ks mobilní pisoár (akce) 1 800 Kč/kus/akce
1 - 4 kabiny (akce) 1 400 Kč/kus/akce
5 - 8 kabin (akce) 1 250 Kč/kus/akce
8 - 12 kabin (akce 1 200 Kč/kus/akce
13 a více kabin (akce) 1 100 Kč/kus/akce
meziservis    500 Kč/kabina

Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. Ceny jsou bez
DPH.
Pořadatelé závodů si objednají služby TOI TOI minimálně 2 týdny před termínem závodu na
e-mailové adrese obeh@toitoi.cz. Pronájem mobilních WC, popř. ostatní služby poskytnuté
TOI TOI hradí přímo objednatel (pořadatel závodu).
Za stejných podmínek mohou využít dodávky mobilních WC i pořadatelé ostatních závodů
(vícedenní závody, oblastní žebříčky, závody v MTBO, LOB, apod.).
Firma TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání závodů: sprchový kontejner, mycí
žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší informace najdete na
adrese www.kadibudky.cz.

d) Aktualizace Adresáře ČSOS
Na základě zpracování Evidenčních listů klubů 2010 bude aktualizován internetový adresář

klubů ČSOS na stránkách http://csos.obdb.cz a v průběhu března bude nový adresář ČSOS
vydán tiskem a jednotlivým klubům zaslán.

e)  Ročenka ČSOB za rok 2009
Vyjde na konci ledna 2009. Každý klub ČSOS obdrží 1 výtisk zdarma poštou.

f)  Časopis Orientační běh v roce 2010

Ve vydávání časopisu Orientační běh dojde k několika změnám. Od roku 2010 oddíly a kluby
již nebudou dostávat jeden výtisk od vydavatele časopisu OB zdarma, jako tomu bylo
v předchozích letech! Chcete-li tedy i nadále časopis OB pravidelně dostávat, musíte si ho
objednat a zaplatit předplatné. V roce 2010 vyjdou pouze 4 čísla tohoto periodika, roční
předplatné stojí 500 Kč a je nutné jej zaplatit do konce února 2010. Více informací o časopise
i předplatném naleznete na stránkách www.casopisob.cz.

Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2010“.



Kalendá ř hlavních závod ů ČSOS v roce 2010
LYŽA ŘSKÝ ORIENTA ČNÍ BĚH
Světové závody v LOB v roce 2010:

15. – 18. 1. Světový pohár 1, 2, 3, 4............................................................. RUS St. Petersburg
2. –   6. 2. Světový pohár 5, 6, 7, 8............................................................. BUL Uzana, Gabrovo
8. – 15. 2. Mistrovství Evropy , Světový pohár 9, 10, 11, 12, Mistrovství světa juniorů,

   Mistrovství světa veteránů, Mistrovství Evropy dorostu ....... ROU Miercurea Ciuc
13. – 17. 3. Světový pohár 13, 14, 15, 16..................................................... SWE Jämtland - Ånn

Závody soutěží sekce LOB v roce 2010: (stav k 10.1.2010)

9. 1.   6. 2. Pohár elity, žebříček A, B – krátká trať .................................... CHT Tři Studně
10. 1.   7. 2. Pohár elity, žebříček A, B – klasická trať ................................. CHT Tři Studně

23. 1. Mistrovství ČR, Pohár elity, žebříček A, B – krátká trať.......... VRL Vrchlabí
24. 1. Pohár elity, žebříček A, B – klasická trať ................................. VRL Vrchlabí
30. 1. Mistrovství ČR, Pohár elity, žebříček A, B – klasická trať....... TJN Jablonec n.N.
31. 1. Mistrovství ČR štafet ................................................................ TJN Jablonec n.N.
13. 2. Pohár elity, žebříček A, B –krátká trať ..................................... OSN Nové Město n.M.
20. 2. Mistrovství ČR, Pohár elity, žebříček A, B – sprint.................. VLI Jakuszyce

Pohár elity, žebříček A, B – krátká trať .................................... VLI Jakuszyce
21. 2. Pohár elity, žebříček A, B – klasická trať ................................. VLI Jakuszyce

ORIENTA ČNÍ BĚH
Světové závody v OB v roce 2010:
27. 5. – 6. 6. Mistrovství Evropy, Světový pohár 1, 2, 3 ............................... BUL Primorsko
17. – 26. 6. Nordic Orienteering Tour:

- Světový pohár 4 ...................................................................... FIN Tuusula
- Světový pohár 5 ...................................................................... SWE Stockholm
- Světový pohár 6 ...................................................................... NOR Raufoss

1. –   4. 7. Mistrovství Evropy dorostu....................................................... ESP Soria
4. – 11. 7. Mistrovství světa juniorů........................................................... DEN Aalborg

18. – 24. 7. Akademické mistrovství světa .................................................. SWE Borlänge
31. 7. – 7. 8. Mistrovství světa veteránů ........................................................ SUI Le Pays de Neuchâtel

7. – 15. 8. Mistrovství světa, Světový pohár 7, 8, 9 .................................NOR Trondheim
3. 10. Světový pohár 10....................................................................... FRA Annecy

9. – 10. 10. Světový pohár 11, 12................................................................. SUI Geneva

Hlavní závody soutěží sekce OB v roce 2010:
21. 3. Český pohár štafet (C)............................................................... PHK Hrachoviště
10. 4. Žebříček B-Morava – M-Moravy – klasická trať...................... KSU Maletín
11. 4. Český pohár štafet – M-Moravy (C) ......................................... KSU Maletín
17. 4. Mistrovství ČR na dlouhé trati .................................................. VSP Mníšek pod Brdy
24. 4. Mistrovství ČR v nočním OB.................................................... JHB Orlice
14. 5. Mistrovství ČR ve sprintu ......................................................... TZL Zlín
15. 5. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Morava – klasická trať TZL Držková
15. 5. Žebříček B-Čechy – klasická trať ............................................. PHK Kocbeře
16. 5. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Morava – krátká trať ... TZL Držková
16. 5. Žebříček B-Čechy – krátká trať ................................................ PHKKocbeře
22. 5. hummel sprint cup, žebříček A – sprint .................................... ZBM Brno-Kohoutovice
22. 5. Český pohár štafet (B)............................................................... ZBM Brno-Kohoutovice
23. 5. Český pohár štafet (B)............................................................... ZBM Babice u Zastávky
29. 5. Žebříček B-Morava – klasická trať ........................................... OOL Dalov
30. 5. Žebříček B-Morava – krátká trať .............................................. OOL Dalov
5. 6. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Čechy – krátká trať...... BOR Velenice u Zákup
6. 6. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Čechy – klasická trať .. BOR Velenice u Zákup
9. 6. celostátní finále Přeboru škol .................................................... DKP Praha

12. – 13. 6. Mistrovství ČR na krátké trati................................................... TJN Lučany



19. 6. Žebříček B-Čechy – klasická trať ............................................. LPU Horní Bradlo
19. 6. Žebříček B-Morava – klasická trať ........................................... VBM Veverské Knínice
20. 6. Žebříček B-Čechy – krátká trať ................................................ HVCVyhnánov
20. 6. Žebříček B-Morava – krátká trať .............................................. VBM Veverské Knínice
9. 7. hummel sprint cup..................................................................... AOPČerná Voda
4. 9. hummel sprint cup, žebříček A – sprint .................................... LTU Jánské Lázně
4. 9. Český pohár štafet (B)............................................................... JIL Pecka
5. 9. Český pohár štafet (B)............................................................... JIL Pecka

11. 9. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Morava – krátká trať ... ASU Stará Ves
11. 9. Žebříček B-Čechy – klasická trať ............................................. CHTČachnov
12. 9. Gigasport Český pohár, žebříček A, B-Morava – klasická trať ASU Stará Ves
12. 9. Žebříček B-Čechy - krátká trať ................................................. CHT Čachnov

18. – 19. 9. Mistrovství ČR na klasické trati................................................ SJI Kostelec u Jihlavy
25. 9. Mistrovství ČR štafet ................................................................ PGP Buk u Příbrami
26. 9. Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva..................... PGP Buk u Příbrami

Vícedenní závody v OB v ČR v roce 2010:
3. –   5. 4. Velikonoce ve skalách............................................................... DKP Želízy, Staré Splavy
3. –   6. 7. Cena střední Moravy ....................................................... KON+JPV Horní Štěpánov
8. – 11. 7. Grand Prix Silesia ..................................................................... AOPČerná Voda

16. – 18. 7. H.S.H. Vysočina cup................................................................. CHT Svratka
23. – 25. 7. Kůstrý 2010............................................................................... DKP Lhota p. Kůstrým
4. –   8. 8. 5 dnů OB ................................................................................... VRI Doksy

14. – 15. 8. Valečov ..................................................................................... SJC Valečov
21. – 22. 8. Pěkné prázdniny v Českém ráji................................................. TUR Srbsko
27. – 29. 8. Cena východních Čech.............................................................. LPU Seč
27. – 29. 8. Jesenický labyrint...................................................................... JES Krty

MTBO (Mountain bike orienteering)
Světové závody v MTBO v roce 2010:

23. – 25. 4. Světový pohár 1, 2, 3................................................................. HUN Veszprem
4. –   6. 6. Světový pohár 4, 5, 6, Mistrovství světa veteránů .................... POL Gdansk

11. – 17. 7. Mistrovství světa, Mistrovství světa juniorů,
   Světový pohár 7, 8, 9, 10........................................................ POR Montalegre

18. – 20. 9. Světový pohár 11, 12, 13........................................................... ITA Teolo

Závody soutěží sekce MTBO v roce 2010:
24. 4. Český pohár – krátká trať.......................................................... HUN Veszprem
25. 4. Český pohár – klasická trať....................................................... HUN Veszprem
8. 5. Mistrovství ČR, Český pohár – dlouhá trať .............................. SBK Blansko - Palava
9. 5. Mistrovství ČR, Český pohár – krátká trať ............................... SBK Blansko - Palava

22. 5. Český pohár – krátká trať.......................................................... POL Duszniki Zdroj
23. 5. Český pohár – klasická trať....................................................... POL Duszniki Zdroj
29. 5. Český pohár – krátká trať.......................................................... EKP Dobronice
30. 5. Český pohár – klasická trať....................................................... EKP Dobronice
26. 6. Český pohár – krátká trať.......................................................... VLI Hamr na Jezeře

Český pohár – sprint.................................................................. VLI Hamr na Jezeře
27. 6. Mistrovství ČR, Český pohár – klasická trať ............................ VLI Hamr na Jezeře
3. 7. Český pohár – krátká trať.......................................................... ASU Vysočina
4. 7. Český pohár – klasická trať....................................................... ASU Vysočina
5. 7. Český pohár – sprint.................................................................. ASU Vysočina
4. 9. Mistrovství ČR, Český pohár – volné pořadí kontrol ............... SMR Jablonec n.N.
5. 9. Český pohár – krátká trať.......................................................... SMR Jablonec n.N.

11. 9. Mistrovství ČR, Český pohár – krátká trať ............................... TBM Brno - Panská Lícha
12. 9. Český pohár – klasická trať....................................................... TBM Brno - Panská Lícha
9. 10. Mistrovství ČR, Český pohár – sprint....................................... FSP Klánovice

Český pohár – krátká trať.......................................................... FSP Klánovice
10. 10. Mistrovství ČR – štafety ........................................................... FSP Klánovice


