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1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2010
konané dne 11. prosince 2010 v Praze na Strahově v budově ČSTV

Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 13:00 hod.
Valná hromada v úvodu jednání schválila program jednání 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, Jindřich Kořínek, Jan Langr
• Návrhová komise: David Aleš, Dušan Vystavěl, Adam Zitka

1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, ze 40 delegátů s hlasem
rozhodujícím bylo přítomno 34. VH byla usnášení schopná.

2. VH vzala na vědomí zprávu předsedy svazu o činnosti ČSOS za rok 2010.
3. VH schvaluje zprávu generálního sekretáře ČSOS o hospodaření k 30.11.2010.
4. VH vzala na vědomí zprávu revizní skupiny ČSOS za rok 2010.
5. VH vzala na vědomí závěry jednání v sekci LOB.
6. VH vzala na vědomí závěry jednání v sekci MTBO.
7. VH vzala na vědomí závěry jednání v sekci OB.
8. VH děkuje ekonomce ČSOS Jiřině Novákové za dobré vedení účetnictví svazu, což

prokázala kontrola Finančního úřadu.
9. VH schvaluje klíč k určení počtu delegátů na VH 2011 takto: 14 delegátů za krajské

svazy ČSOS, tj. 1 delegát za každý KS ČSOS a delegáti za sekce ČSOS s tím, že
minimální počet za sekci jsou 3 delegáti + za každých 500 registrovaných členů další
delegát (jedná se o stav k 1. 9. 2011).

10. VH schvaluje návrh rozpočtu ČSOS na rok 2011 s úpravou Příspěvku KS ČSOS na
200.000,- Kč a snížením Rezervy na 75.000,- Kč.
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2. Rozpočet ČSOS na rok 2011

PŘÍJMY (tis. K č) Rozpo čet Vlastní
zdroje

Přísp.
repre

Přísp.
talent

Přísp.
mapy

Příjem ze společných zdrojů ČSTV - Sazka 300 300
St. příspěvek na vlast. činnost OS ve sportu - MF 650 650
St. příspěvek na reprezentaci ČR – program I. 4500 4500
St. příspěvek na přípravu talentů – program II 760 760
Státní příspěvek na VM – program III. 200 200
Příjmy z registrace členů 550 550
Členské příspěvky členů ČSOS 150 150
Odvody pořadatelů závodů 820 820
Příjmy z hospodářské činnosti 200 200
Ostatní příjmy 100 100
Dar z České orientační 130 130
C e l k e m 8360 2900 4500 760 200

VÝDAJE (tis. K č) Rozpo čet Vlastní
zdroje

Přísp.
repre

Přísp.
talent

Přísp.
mapy

OB – Příspěvek Krajským svazům ČSOS 200 200
OB – Prostředky na dospělou reprezentaci 1410 100 1310
OB – Prostředky na juniorskou reprezentaci 440 30 410
OB – Prostředky na MED OB 10 10
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
180
300

130
180
300

OB – Příspěvek na soutěže ČSOS 200 200
LOB – Prostředky na dospělou reprezentaci 580 580
LOB – Prostředky na juniorskou reprezentaci 190 190
LOB – Prostředky na MED LOB 45 45
LOB – Příspěvek na přípravu talentů

a) prostředky na centrální přípravu talentů
b) příspěvek na přípravu talentů v klubech

35
40

35
40

LOB – Příspěvek na soutěže ČSOS 50 50
MTBO – Prostředky na dospělou reprezentaci 700 700
MTBO – Prostředky na juniorskou reprezentaci 340 340
MTBO – Prostředky na MED MTBO 30 30
MTBO – Příspěvek na centrální přípravu talentů 75 75
MTBO – Příspěvek na soutěže ČSOS 50 50
Trail-O 15 15
Výukové mapy ČSOS - MŠMT 285 85 200
Příspěvek na IOF 70 70
Příspěvek na mezinár. činnost funkcionářů svazu 45 45
Prostředky na činnost sekretariátu 1450 1450
Příspěvek na Světový pohár v OB 120 120
Odměny a prostředky na trenéry reprezentace 675 100 575
Příspěvek na školení a semináře ČSOS 40 40
Odměny za umístění 225 225
Ostatní (časopis, anketa, AŠSK, …) 200 200
Daně 65 65
Náklady reklamní čínnosti ČSOS 90 90
Rezerva 75 75
C e l k e m 8360 2900 4500 760 200

Zpracoval: J. Šubrt – generální sekretář ČSOS
Schválila: VH ČSOS dne 11.12. 2010
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Rozdělení příspěvku na činnost krajských svazů ČSOS v roce 2011:

Krajský svaz Příspěvek
činnost 2011

Praha 25400
Středočeský kraj 13000
Jihočeský kraj 9200
Karlovarský kraj 8700
Plzeňský kraj 8500
Liberecký kraj 18400
Ústecký kraj 9500
Vysočina 12000
Pardubický kraj 13200
Hradec Králové 20300
Brněnský kraj 16700
Zlínský kraj 14600
Olomoucký kraj 14600
Moravskoslezký kraj 15900

CELKEM 200000

P-ČSOS schválilo příspěvek pro KS ČSOS na přípravu krajských výběrů na 5. LODM v roce
2011. Tento příspěvek bude minimálně 5000,- Kč na jeden KS ČSOS a jeho konečná výše
bude stanovena v cca polovině března, po obdržení informace z MŠMT o skutečné velikosti
příspěvku na Sportovní talenty v roce 2011.

Rozdělení příspěvku na přípravu talentů OB v oblastech sekce OB v roce 2011:

Oblast OB Licence Příspěvek na
talenty 2011

Praha 10 11300
Středočeský 10 11300
Jihočeský 0 0
Západočeská 7 7900
Ještědeská 12 13600
Východočeská 47 53200
Vysočina 12 13600
Moravskoslezský 12 13600
Hanácká 14 15900
Valašská 19 21500
Jihomoravské 16 18100

CELKEM 159 180000
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Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce OB v klubech v roce 2011:

Klub Body
Příspěvek
na talenty

OB 2011
Klub Body

Příspěvek
na talenty

OB 2011
Klub Body

Příspěvek
na talenty

OB 2011
ABM 46 8600 LPU 149 28000 TUV 21 4000
AOP 92 17200 LTU 68 12800 TZL 67 12600
ASU 76 14200 PGP 30 5600 UOL 76 14200
BOR 29 5400 PHK 92 17200 VAM 17 3200
CTB 9 1700 SBR 14 2600 VLI 16 3000
DKP 61 11400 SHK 50 9400 VRB 8 1500
HCE 9 1700 SJH 34 6300 VRL 21 4000
CHA 12 2200 SRK 33 6200 ZBM 131 24500
JPV 5 1000 SSU 7 1300
KAM 77 14400 STH 34 6300
KSU 5 1000 TAP 5 1000

CELKEM 300000

LCE 126 23600 TRI 58 10800
LLI 14 2600 TUR 110 20500

Dotace do 1000,- Kč nebudou zaslány (BSO, CHC, CHT, KRL, KVS, LBE, LPM, NPA,
OSN, PZR, SKM, SKV, STB, STE, TTR, VIC, VOV).

Rozdělení příspěvku na přípravu talentů sekce LOB v klubech v roce 2011:

Klub
Příspěvek
na talenty
LOB 2011

DCE 2 200
DKP 2 500
JIL 2 500
LBE 1 100
NEJ 1 200
PVP 2 600
SSU 1 200
TRI 5 000
TUR 3 200
TUV 1 600
VLI 1 100
VRB 4 900
VRL 5 900

CELKEM: 35000
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3. Informace sekce OB

a)  Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS konané dne 11. prosince
2010 v Praze

Jednání shromáždění sekce bylo zahájeno v 10:10 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, Jan Michalec

Dále byl schválen jednací řád a program shromáždění sekce a zvolena návrhová komise ve
složení:

• Návrhová komise: David Aleš, Lubomír Macháček, Jarmila Němečková

1. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 30
delegátů s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 27. Shromáždění sekce bylo
usnášeníschopné.

2. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti sekce za
období roku 2010.

3. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu o výsledcích reprezentace OB v roce 2010.
4. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy mediální komise o činnosti komise

v roce 2010
5. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise talentované mládeže o
činnosti komise v roce 2010.

6. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise rozvoje OB o činnosti
komise v roce 2010.

7. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise talentované mládeže o
činnosti komise v roce 2010.

8. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise o činnosti komise
v roce 2010.

9. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy metodické komise o činnosti
komise v roce 2010.

10. Shromáždění sekce schválilo hlavní úkoly sekce OB na rok 2011:
• vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS a MSJ
• vytvořit podmínky pro činnost dorosteneckého výběru včetně účasti na ME dorostu
• úspěšně uspořádat 2 závody Světového poháru 2011, Mistrovství Evropy dorostu 2011

a závody orientačního běhu Olympiády mládeže
• připravit školení T2 a R2
• připravit seminář trenérů a rozhodčích
• vydat alespoň jeden metodický materiál
• zajistit kvalitní průběh soutěží 2011
• udržet vysokou technickou úroveň jednotlivých závodů
• zajistit Přebory škol v orientačním běhu
• realizovat projekt výukových map 2011
• realizovat Dny orientace v přírodě
• spolupracovat s AŠSK při školení „instruktor OB“
• zlepšit mediální prezentaci OB vně i uvnitř svazu
• zapojit do činnosti komisí sekce schopné a ochotné lidi
• připravit nové, moderní a komplexní internetové stránky sekce OB, které budou

zahrnovat veškeré informace sekce a to jak vně tak i dovnitř svazu
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11. Shromáždění sekce určuje klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce v roce 2011:
Počet delegátů je 30, rozdělení mezi oblasti bude provedeno podle počtu jejich
registrovaných závodníků k 30. 6. 2011, přičemž každá oblast má minimálně jednoho
delegáta.

12. Shromáždění sekce volí delegáty na Valnou hromadu ČSOS dne 11. 12. 2010: Libor
Adámek, David Aleš, Miroslav Beránek, Milan Borovička, Jan Fiala, Miroslav Hadač,
Lubomír Hošek, Josef Juřeník, Radan Kamenický, Petr Klimpl, Václav Krmaš, Jindřich
Kořínek, Jan Langr, Lubomír Macháček, Ivan Matějů, Tomáš Matras, Jan Michalec, Jan
Netuka, Jarmila Němečková, Jaroslav Pavlů, Kristýna Skyvová, Libor Slezák, Pavel Vinš,
Radek Vintr, Dušan Vystavěl, Adam Zitka, Michal Žejdlík.

b) Dokumenty sekce OB

Byly novelizovány dokumenty sekce OB:
• Soutěžní řád soutěží sekce OB
• Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2011
• Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 2011
• Systém rozhodčích sekce OB

Kompletní znění dokumentů najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty).

c) Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů

Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu 19. 3. 2011 od 16:00 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 další přednášky (zajištění mezičasů firmou RACOM, softwarové
systémy na pořádání závodů, uspořádání arény na závodě). Seminář potrvá od 16:00 do 19:00
hod., přihlášky nejsou třeba.

d) Realizace grantu Výukové mapy v roce 2011

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).

e) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB na rok 2012

2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2012 bylo vyhlášeno
ve Sdělení sekce OB 21/2010. Termín přihlášek byl stanoven na 28. 2. 2011.

f) 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 2011 následovně: Karel Haas (LPU), Jan Fiala (BBM), Kateřina Matrasová
(CHT) a Jiří Otrusina (ZBM).

g) Vymezení embargovaných prostorů na JMS 2013

Organizační výbor JMS 2013 zveřejňuje embargované prostory pro JMS 2013:
sprint: Hradec Králové: soutok řek Labe a Orlice – řeka Labe po Pražský most – Mostecká

ulice – třída Československé armády – Nezvalova ulice po Malšovický most – řeka Orlice
klasická a krátká trať: železniční trať z Trutnova Poříčí do Malých Svatoňovic – Odolov –

Jívka II – Jívka – Janovice – Horní Adršpach – hranice ČR/PL – Petříkovice – železniční
trať z Petříkovic do Trutnova Poříčí

štafety: Hoděšovice – silnice III/298 – Bělečko – cesta Hradečnice – retenční nádrž Na
Olšině – retenční nádrž Cesta Myslivců – silnice I/35 (E442) – Koliba – silnice III/29825 –
Hoděšovice

V embargovaných prostorech platí obecný zákaz trénování s mapou. Pro potenciální
účastníky JMS 2013 – tzn. závodníky, trenéry, členy realizačních týmů a případně další
osoby, které by mohly potenciálním účastníkům JMS poskytnout jakékoliv zvýhodňující
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informace – platí úplný zákaz vstupu do těchto prostorů. Zákaz se nevztahuje na pohyb po
veřejných asfaltových komunikacích, vyjma dvou zcela zakázaných částí pro závod ve
sprintu:
- oplocený prostor Jiráskových sadů;
- Žižkovy sady a severní terasy starého města sousedící z jihu se Žižkovými sady, včetně

oblasti Kavčího plácku a teras za divadlem Beseda.

h) Termíny důležitých akcí sekce OB v roce 2011

11. – 13. 2. 2011 Školení T2 – 1. část.......................................................Horní Jelení
11. – 13. 3. 2011 Školení T2 – 2. část.......................................................Horní Jelení

19. 3. 2011 Seminář pořadatelů závodů a rozhodčích sekce OB.....Hradec Králové
19. 3. 2011 Soutěžní komise sekce OB............................................Hradec Králové
19. 3. 2011 Předsednictvo sekce OB ...............................................Hradec Králové
  4. 6. 2011 Předsednictvo sekce OB ............................................... Jičín
  3. 9. 2011 Předsednictvo sekce OB ...............................................Boskovice

  8. 10. 2011 Předsednictvo sekce OB ...............................................Šumperk
25. – 27. 11. 2011 Seminář trenérů a rozhodčích OB.................................?

25. 11. 2011 Soutěžní komise sekce OB............................................?
26. 11. 2011 Předsednictvo sekce OB ...............................................?
10. 12. 2011 Shromáždění sekce OB.................................................Praha
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4. Informace sekce LOB

a)  Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2012

Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů
soutěží ČSOS v LOB v roce 2012.
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
• Mistrovství dvoučlenných družstev
• Český pohár a žebříček v LOB (5 závodů)

2. Podmínky:
Předpokládá se konání dvojzávodů (trojzávodů)

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 2012
předloží oddíl do 15. 3. 2011 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)
- jména osoby odpovídající za zpracování mapy
- jméno stavitele tratí

Přidělení pořadatelství bude oznámeno v červenci 2011 na internetových stránkách ČSOS



Zpravodaj ČSOS 2011/1

- 10 -

5. Informace sekce MTBO

a)  Zápis ze Shromáždění sekce (SS) konaného dne 28. října 2010

Místo: Praha 6 – Strahov, budova ČSTV (v tribuně spartakiádního stadionu), zasedačka 209
Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Milan Jirásek, Jiří Vraný, Petr Lukavec. Miroslav

Kalina, Jiří Putík, Richard Klech, Milan Bílý, Jiří Král, Martin Horák, Jakub Pastuszek,
Leoš Bogar, Zdeněk Odvody

Omluveni: David Aleš, Jan Brádler, Radovan Mach, Aleš Linhart, Ondřej Hašek, Milan
Venhoda

Hosté: Petr Svoboda, Jan Kouřimský, František Pašek, Petr Bílý

Shromáždění sekce MTBO:
• projednalo hodnocení reprezentačních týmů dospělých a juniorů
• vyslechlo informace J. Šubrta o dalším rozvoji ČSOS, organizaci krajských svazů a

výhledu na financování v dalších letech
• projednalo hodnocení závodů sezony 2010
• schválilo termínovou listinu sezony 2011
• schválilo že v roce 2011 se bude do celkového hodnocení ČP počítat 14 z 23 závodů
• schválilo funkční období  příštího předsednictva sekce na 4 roky
• schválilo, že předsednictvo sekce má 5 členů, jednoho předsedu a jednoho

místopředsedu
• zvolilo předsedou sekce Zbyňka Pospíška
• zvolilo členy předsednictva Jana Urbana, Petra Lukavce, Milana Jiráska, Jiřího

Vraného
• zvolilo delegáty VH 2010 – Zbyňka Pospíška, Jana Urbana, Petra Lukavce, Jana

Kouřimského, Petra Svobodu
• schválilo klíč k určení počtu a složení delegátů příštího zasedání shromáždění sekce

takto: předsednictvo sekce, zástupce pořadatelských klubů závodu ČP v MTBO v
sezónách 2010 a 2011

• vyslechlo a prodiskutovalo informace předsednictva sekce o změnách v soutěžích
českého poháru v roce 2011

• diskutovalo o koncepci rozvoje MTBO v dalších letech
• doporučilo rozšíření Sportovně – technické komise na 3 členy
• doporučilo zřízení Marketingové komise (2 – 3 členné)
• doporučilo Miroslava Kalinu pověřit funkcí hlavního koordinátora a dopisovatele na

stránky MTBO a stránky ČSOS

Shromáždění sekce MTBO projednalo a uložilo předsednictvu sekce zapracovat do
příslušných dokumentů následující body:

• Pro individuální závody s intervalovým startem je pro kategorie H21E a D21E ustavení
červené skupiny (dále ČS).
- ČS tvoří 10 nejlepších mužů, 8 nejlepších žen v aktuálním žebříčku ČS,

přihlášených na daný závod ČP MTBO.
- ČS startuje v dané kategorii poslední. Startovní pořadí se losuje jako zvláštní

skupina.
Žebříček ČS.
- Do žebříčku pro stanovení červené skupiny se počítá 7 nejlepších výsledků

z 10 posledních závodů (viz. dále).
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- Žebříček ČS musí být zveřejněn nejpozději 3 dny před závodem pro který má platit.
Vydaný žebříček platí, dokud není nahrazen novou verzí. Tedy zpravidla pro celý
víkendový dvojzávod.

- Do žebříčku se započítávají výsledky z 10 posledních kol českého poháru
s přesahem do předchozího roku. Pro první závod nového ročníku ČP je tedy
žebříček spočten z 10 posledních závodů předchozího ročníku atd.

• Prvnímu závodníkovi v každé kategorii započítávat 100 bodů, ostatním závodníkům
nižší počet bodů obdobným způsobem jako doposud.

• Prvnímu závodníkovi v závodech MČR započítávat 110bodů, ostatním viz výše
• Medailista v kategorii H21E, A a B a D21 E a A v kterémkoli závodě ČP si

automaticky zajistí udržení licence pro příští rok.
• Rozdělení kategorie D21 na A a B.

- Licenci A získává na příští rok:  9-40 v kat. D21, sestupující z D21E, 3.a 4, v kat.
D20, závodnice, které se v kterémkoliv závodě ČP umístí na 1. místě v kategorii
D21B. Tyto závodnice mohou nastoupit v kategorii D21A již v následujícím
závodě po splnění postupového kritéria.

- Pro další roky už se to bude řídit upraveným klasifikačním řádem.
• Upravit v pravidlech délky tratí D21A a D21B
• Zrušit oblastní mistrovství a nahradit je možností startu v závodě MČR pro prvních

5 závodníků aktuálního žebříčku kategorie A, bez nároku na průměr.
• Prodloužit kategorii H40 (Long jako H21B, middle jako H21A)
• Zavedení veteraniády  štafet H40 a D40
• Vyhraje-li cizinec M ČR, získává tak medaili, diplom i titul – Mistra ČR
• Výše startovného slovenských závodníků v případě, že je závod ČP současně závodem

SP – v tomto případě hradí slovenští závodníci stejné startovné jako registrovaní
závodníci.

• Jmenování advisora pro zahraniční pořadatele a tříčlenná jury – v případě, že
zahraniční závod není WRE nebo SP, podmínka pro zařazení do ČP

• SplitsBrowser a OB postupy – do smlouvy s pořadateli, do seznamu pro zasílání
výsledků přidat Martina Horáka LDC

• Víc závodníků by mělo provádět hodnocení závodů, ideálně z každého klubu alespoň
jeden

• Upravit v pravidlech jízdu mimo mapu
• Seznam závodníků pro sestavování jury zapracovat do prováděcích předpisů
• Hostování do štafet a družstev – nevyžadovat registraci MTBO

Kalendář závodů a výběrová řízení
• Struktura závodů – pevně daná před vyhlášením VŘ na rok 2012 – 8 víkendů a dva

víkendy v prázdninových termínech
• Podmínky pro výběrová řízení pořadatelů na další roky připravit AJ (startovné,

odvody)
• Všechna MČR do dvou víkendů, jeden před  a druhý po prázdninách
• Nenatahovat sezónu zbytečně do října, max. 1. víkend v říjnu
• Aktualizovat smlouvy s pořadateli a zajistit jejich verzi v AJ
• Připravit manuál pro pořadatele závodů ČP v MTBO

Další diskutovaná témata
• Organizování dalších závodů nezapočítávaných do ČP
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• Organizování mezinárodních závodů (WRE, SP, ME, MS, MSJ, EPD)
• Nevyplácet prostředky na soutěže jednotlivý klubům, ale použít je na:

- Na vyhlášení ČP (ceny, diplomy)
- Zakoupení banneru sekce MTBO s logy sponzorů včetně přenosné konstrukce
- Zabezpečení výroby startovních čísel pro ČP 2011

• Úprava hlavního banneru na stránkách ČSOS
• Celkové hodnocení účasti na MS a MSJ zveřejnit na stránkách MTBO
• Stránky reprezentačních družstev používat jako uzavřené pro zveřejňování interních

informaci, všeobecné informace včetně komentářů mezinárodních akcí zveřejňovat
v novinkách

• Začít jednat s organizátory Shocart ligy a dalšími pořadateli závodů typu BA o
vzájemné spolupráci.

Zapsali: Jiří Vraný a Zbyněk Pospíšek
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6. Různé

a)  Úrazové pojištění pro rok 2011

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 2011. Odkaz na plné znění
smlouvy lze nalézt na internetové adrese:

http://www.cstv.cz/ruzne.htm
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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b) Smlouva s firmou TOI TOI

Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2011 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 2011 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 reklamním nafukovacím svazovém oblouku, který se
bude na těchto závodech používat;

• TOI TOI poskytne služby v maximálně 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 http://www.kadibudky.cz.

c)  Aktualizace Adresáře ČSOS
Na základě zpracování Evidenčních listů klubů 2011 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.

d) Ročenka ČSOS za rok 2010
Vychází v současné době. Každý klub ČSOS obdrží 1 výtisk zdarma poštou, Ročenka bude
též zveřejněna na www stránkách Svazu.

e)  Časopis Orientační běh v roce 2011

Chcete-li v roce 2011 časopis OB pravidelně dostávat, musíte si ho objednat a zaplatit
předplatné. V roce 2011 vyjde opět 5 čísel tohoto periodika, roční předplatné stojí 500 Kč a je
nutné jej zaplatit do konce února 2011. Více informací o časopise i předplatném naleznete na
stránkách http://www.casopisob.cz.



Zpravodaj ČSOS 2011/1

- 15 -

f)  Výukové mapy 2011

V roce 2011 je opět připraven k realizaci projekt Výukové mapy v počtu 40 -50 map pro
orientační běh. Hlavním cílem projektu je spolupráce oddílů OB se školami - od zajištění
školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro
zařazení OB do výuky.

Garant projektu: Kristýna Bořánková
Příprava mapových podkladů do tisku: Luboš Matějů
Tisk: Firma Žaket, Jarmila Němečková
Finanční zajištění: Z grantu Programu III MŠMT Všeobecná sportovní činnost a z rozpočtu

ČSOS - zajišťuje sekretariát ČSOS, Jiří Šubrt
Podmínky projektu
• Mapy připravené a financované v rámci Výukové mapy 2011 jsou určeny pro školní akce,

resp. k vytvoření podmínek spolupráce oddílu OB se školami v místě působení a pro akce
uspořádané v rámci projektu Dny orientace v přírodě.

• Oddíl zajistí přípravu mapových podkladů a soubor OCAD odešle ke konečnému
zpracování

- umístění mapy: ideální je, aby na mapě byla nějaká škola, které bude mapa nabídnuta
pro výuku + přilehlý lesík, park, zástavba – v nejasných případech je možná konzultace
s garantem projektu; důležitý je záměr pro využití dané mapy

- měřítko mapy: v loňském roce se sešly mapy v měřítkách 1:2 000 – 1:10 000,
doporučená jsou „běžnější“ měřítka 1:4 000,1: 5 000, 1:7 500, 1:10 000

- rozměr mapy: z ekonomických důvodů tisku je nutné, aby se jednotlivé mapy vešly na
rozměr A4 (tiskne se na arch 46 x 64 cm = 4 x A4). Je potřeba počítat také s tím, že na
mapě by měla být i legenda, která zabírá docela dost místa a mapový klíč

- další náležitosti: evidenční číslo mapy (vyžádat si ho od příslušného oblastního
kartografa), název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval
(oddíl OB), mapové podklady a správce mapy

- technologie tisku: mapy se tisknou CMYKem, je možno použít i „nestandardní“ barvy
např. loga apod.

- odevzdání: při přihlášení do projektu je nutné se nahlásit k určitému termínu
odevzdání mapových podkladů. Mapy se tisknou na arch po 4 ks, z ekonomických
důvodů nelze tisknout v menším počtu map na 1 arch. Odeslání mapových podkladů je
vhodné avizovat v týdenním předstihu na adresu Luboše Matějů (mateju@volny.cz),
který zajišťuje přípravu do tisku.

- termín: 15.03.2011
- termín: 30.04.2011
- termín: 10.09.2011

• Oddíl zajistí využití „Výukové mapy“ tím, že uspořádá ve spolupráci se školou, školním
orientačním klubem apod. alespoň 2 výukové, cvičné, náborové, propagační OB akce
nejlépe v rámci projektu Dny orientace v přírodě.

• Oddíl připraví dokumentaci o uspořádané akci či formě spolupráce oddílu a příslušné
školy. Doporučená úprava dokumentace je na webové stránce oddílu (dostačující je např.
stránka závodu Přeboru škol v OB, stránka akce Dny orientace v přírodě).

• Český svaz orientačních sportů ze zaslaných mapových podkladů garantuje tisk mapy
v počtu 1000 ks a finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na kartografické práce.

• Český svaz orientačních sportů zajistí zpracování a vytištění metodicko propagačního
materiálu „OBJEV orientační běh“.
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• Český svaz orientačních sportů zajistí celkové vyúčtování a vyhodnocení projektu
„Výukových map 2011“ směrem k MŠMT ČR do 31.12. 2011 na základě fakturačních
podkladů dodaných oddíly nejpozději do 15.11.2011.

Důležité:
Oddíl potvrdí spolupráci na projektu s Českým svazem orientačních sportů podepsáním
smlouvy, ve které budou shrnuty povinnosti oddílu (předání mapových podkladů k určitému
termínu, spolupráce se školou a vyhotovení dokumentace o uspořádání akce) a ČSOS
(zajištění zpracování mapových podkladů do tisku, tisk map v počtu 1000 ks, metodicko
propagační materiál, zaslání finančního příspěvku, vyúčtování a vyhodnocení projektu pro
MŠMT ČR).
Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová, skyvova@volny.cz

g)  Dny orientace v přírodě 2011

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2011 třetí ročník akce pro školní mládež
a sportovní veřejnost

DNY ORIENTACE v PŘÍRODĚ
Motto: Kdo se bojí, nesmí do lesa.

PŘIJĎ SI ZAKUFROVAT!! BUĎ PŘESNÝ JAKO GPS!!
Zaměření: Uspořádání nenáročných (propagačních, cvičných) orientačních závodů pro školní

mládež a sportovní veřejnost v bezprostředním okolí škol, lesoparků a sportovních
areálů s využitím vydaných „výukových map“ (VM) v roce 2007-2011, ale i jiných
vhodných map v daném místě.

Cíl:  Ukázat mladým a sportovní veřejnosti náš sport, přilákat je do oddílů OB, naučit se
spolupracovat s učiteli a školami, nabídnout nenásilnou formu výuky orientace a
topografie, využít pořádání i propagačně a marketingově pro podání grantů.

Kdy: Jarní část akce uspořádané do 31. 7. 2011
Podzimní část akce uspořádané do 31. 12. 2011

Organizátoři:  Oddíly a kluby OB z celé České republiky.
Program: Propagační, cvičné závody v OB (délka 1-2 km) a další doplňkové aktivity dle

možnosti pořadatele: např. MTBO či jakékoliv jiné (alternativní) aktivity s využitím
mapy, malé školy OB, ukázky sportů v přírodě, ražení do průkazek na rychlost. Akce
pro školy v rámci hodin TV nebo sportovního dne.
Vyhlášení vítězů, předání upomínkových cen, slevových poukázek HSH-Společenské
hry, případně uspořádání tomboly aj.

Systém uspořádání: Tratě musí být postaveny s ohledem na zkušenosti a věk možných
účastníků. Použít dostupný materiál – kdo má možnost SI, jinak papírové průkazky.

Koho oslovit: Nejlépe ředitele a učitele TV v příslušné škole, kde jsou VM, je možné
připravit i akce, které nejsou spojeny s konkrétní školou. Zkušenosti pořadatelů z
předchozího ročníku jsou k dispozici v přehledu na stránce Komise rozvoje OB
(http://krob.eso9.cz).

Partneři:  Příslušné školy, kde máme výukovou mapu, sponzoři Svazu (Gigasport, firma
HSH), spolupráce s místními sponzory a městskými propagačními médii záleží na Vás.

Co udělat než akce začne: Pokud se rozhodnete pro uspořádání akce, oznamte záměr
pořádání (pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, webový odkaz na stránku závodu) na
adresu – csos.im@cstv.cz. Zařadíme Vás do seznamu pořadatelů, pomůžeme Vám
s centrální propagací a zašleme propagační a výukové materiály (poukázky od HSH-
Společenské hry, nová skládačka Objev OB, plakát, případně další). Hlaste se hned a
průběžně, seznam budeme zveřejňovat na webové stránce http://krob.eso9.cz, průběžné
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informace budou zveřejněny na webové stránce http://www.orientacnibeh.cz a
v časopisu Orientační běh.

Termín přihlášek pro jarní část je do 31. března 2011,
pro podzimní část je do 20. září 2011.

Oddíly se mohou přihlásit na termín dle vlastního výběru, v případě zájmu je možná
přihláška do obou termínů.

Co až akce skončí: K vyhodnocení celé akce je zapotřebí získat informace o uspořádání.
Jako pořadatelé pošlete stručnou zprávu na adresu přihlášek: počet účastníků, název
použité mapy, odkaz na výsledky, případně krátký komentář ke zhodnocení akce.

Co od akce očekávat a na co se připravit: Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost
přináší i určitou zodpovědnost pořadatelského oddílu. PROMYSLETE, co uděláte
s případnými zájemci o orientační běh či jiné orientační disciplíny, i když není možné
očekávat po první akci převratný zájem. INFORMUJTE o uspořádání akce v místním
tisku či webových stránkách města, ať můžete využít vašich organizačních schopností
k propagaci vašeho oddílu v místě působení.

Přípravný výbor: Kristýna Skyvová (STE), Tomáš Kalenský (SJC), Jindřich Kořínek
(TUR), Ivan Matějů (UVP)
Kontaktní osoby: ČSOS Ivan Matějů, 602 251275, csos.im@cstv.cz
KROB Kristýna Skyvová, 731 321360, skyvova@volny.cz
Rada pro media Tomáš Kalenský, 777 604590, kala@razdva.cz
Mediální komise sekce OB Jindřích Kořínek, 739 550 677, judmis@seznam.cz

Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2011“.



Kalendá ř hlavních závod ů ČSOS v roce 2011
LYŽA ŘSKÝ ORIENTA ČNÍ BĚH
Světové závody v LOB v roce 2011:

1. -   6. 2. Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů a veteránů,
Mistrovství Evropy dorostu....................................................... NOR Ringsaker/Lillehammer

21. - 27. 3. Mistrovství světa...................................................................... SWE Tänndalen

Závody soutěží sekce LOB v roce 2011: (stav k 25.1.2010)

15. 1. Mistrovství ČR, Český pohár, Žebříček A, B – klasická trať.. VRL Strážné
16. 1. Český pohár, Žebříček A, B – krátká trať ................................. VRL Strážné
29. 1. Český pohár, Žebříček A, B – krátká trať ................................. LIV Zinnwald (DE)
30. 1. Český pohár, Žebříček A, B – klasická trať .............................. LIV Zinnwald (DE)
19. 2. Mistrovství ČR, Český pohár, Žebříček A, B – krátká trať ..... OSN+TBM  Tři Studně
19. 2. Mistrovství ČR – sprint dvojic ................................................ OSN+TBM  Tři Studně
26. 2. Mistrovství ČR, Český pohár, Žebříček A, B – sprint............. VRB Nová Ves u Rýmařova
26. 2. Mistrovství ČR štafet............................................................... VRB Nová Ves u Rýmařova
27. 2. Český pohár, Žebříček A, B – krátká trať ................................. VRB Nová Ves u Rýmařova

ORIENTA ČNÍ BĚH
Světové závody v OB v roce 2011:

16. - 25. 6. Světový pohár 1, 2, 3 (Nordic Orienteering Tour) .................... FIN, SWE, NOR
Porvoo, Göteborg, Oslo

23. - 26. 6. Mistrovství Evropy dorostu.......................................................CZE Jindřichův Hradec
1. -   8. 7. Mistrovství světa veteránů ........................................................ HUN Pecs
3. -   8. 7. Mistrovství světa juniorů........................................................... POL Rumia - Wejherowo

13. - 20. 8. Mistrovství světa, Světový pohár 4, 5, 6 .................................FRA Savojsko / Aix-les-Bains
23. - 25. 9. Světový pohár 7, 8.....................................................................CZE Liberec
1. - 2. 10. Světový pohár 9, 10................................................................... SUI La Chaux-de-Fonds

Hlavní závody soutěží sekce OB v roce 2011:
20. 3. Český pohár štafet (C)............................................................... PHK AC Stříbrný potok
9. 4. žebříček B-Morava (M Moravy) – klasická trať ....................... ASU Horní Studénky

10. 4. Český pohár štafet (C)............................................................... ASU Bušín
16. 4. Mistrovství ČR – noční............................................................ ZBM Ruprechtov
14. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať .. AOP Hradec nad Moravicí
14. 5. žebříček B-Čechy – klasická trať .............................................. STH Mostek
15. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať...... AOP Hradec nad Moravicí
15. 5. žebříček B-Čechy – krátká trať ................................................. NPA Horní Nová Ves
21. 5. Sprint cup, žebříček A – sprint.................................................. LPU Zdislav, Luže
21. 5. Český pohár štafet (B)............................................................... CHT Pardubice, výst. Ideon
22. 5. Český pohár štafet (B)............................................................... LPU Újezd u Chocně
28. 5. žebříček B-Morava – klasická trať............................................ SBR+ABR  Volárna
29. 5. žebříček B-Morava – krátká trať ............................................... SBR+ABR  Volárna
1. 6. celostátní finále Přeboru škol .................................................... KVS Vsetín
4. 6. Český pohár, žebříček A, žebř.B-Čechy (+WRE) – krátká trať SJC Rekr. zařízení Pařez
5. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať..... SJC Kemp Lužany
8. 6. Sprint cup – sprint ..................................................................... ASU Ústí nad Orlicí

11. - 12. 6. Mistrovství ČR, Český pohár, žebř. A (+WRE) – krátká trať . TTR Rekr. středisko Nesměř
18. 6. žebříček B-Morava – klasická trať............................................ MOV Staré Hamry
19. 6. žebříček B-Morava – krátká trať ............................................... HAV Staré Hamry
25. 6. žebříček B-Morava – krátká trať ............................................... JPV+UOL  Čechy p.Kosířem
25. 6. žebříček B-Čechy – klasická trať .............................................. ASU Sedlo
26. 6. žebříček B-Čechy – krátká trať ................................................. ASU Hradiště



2. 9. Mistrovství ČR, Sprint cup, žebříček A – sprint ..................... KON Boskovice
3. 9. Český pohár, žebř.A, žebř.B-Morava (+WRE) – klasická trať . KON Okrouhlá – Melkov
4. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať...... KON Okrouhlá – Melkov

10. 9. Sprint cup, žebříček A – sprint.................................................. SHK Smržov
10. 9. Český pohár štafet (B)............................................................... SHK Jaroměř
11. 9. Český pohár štafet (B)............................................................... DOB Zdoňov

17. - 18. 9. Mistrovství ČR, Český pohár, žebříček A – klasická trať ....... EKP Bečov nad Teplou
24. 9. žebříček B-Čechy – krátká trať ................................................. VLI Vesec
25. 9. žebříček B-Čechy – klasická trať (zkrácená) ............................ VLI Vesec
8. 10. Mistrovství ČR – štafety.......................................................... KSU Střítež, hájenka
9. 10. Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva ................... KSU Střítež, hájenka

Vícedenní závody v OB v ČR v roce 2011:
22. - 24. 4. Pražské velikonoce ................................................................... DKP Nedamov, Kozly
23. - 25. 4. HANÁ Orienteering Easter 2011 .............................................. OOL+KON  Zlaté Hory
 2. -   6. 7. Česká Kanada 2011................................................................... PGP Zvůle
 2. -   6. 7. Advanta cup 2011 ..................................................................... DOB Pastviny
 8. - 10. 7. Cena střední Moravy 2011 ........................................................ KON+OOL  Šternberk - D.Žleb
15. - 17. 7. H.S.H. Vysočina cup................................................................. CHTČachnov
22. - 24. 7. Grand Prix Silesia ..................................................................... AOPČerná Voda

29. 7. - 1. 8. Petit Prix.................................................................................... TJN Jablonec n.N.
 3. -   7. 8. Bohemia 2011 ........................................................................... BOR Nový Bor
19. - 21. 8. Pěkné prázdniny........................................................................ TURTurnov?
26. - 28. 8. Cena východních Čech.............................................................. PHKHradec Králové?

MTBO (Mountain bike orienteering)
Světové závody v MTBO v roce 2011:

15. - 17. 4. Světový pohár 1, 2, 3................................................................. HUN Tapolca
17. - 21. 6. Mistrovství světa veteránů, Světový pohár 4, 5, 6 .................... SWE Dalarna
20. - 28. 8. Mistrovství světa, Mistrovství světa juniorů,

Světový pohár 7, 8, 9, 10........................................................... ITA Vicenza / Veneto
17. - 25. 9. Mistrovství Evropy, Světový pohár 11, 12, 13, 14 ................... RUS Leningrad region

Závody soutěží sekce MTBO v roce 2011:
16. 4. Český pohár – klasická trať....................................................... HUN Tapolca / HUN
17. 4. Český pohár – krátká trať.......................................................... HUN Tapolca / HUN
30. 4. Český pohár – dlouhá trať ......................................................... VRB Vrbno pod Pradědem
1. 5. Český pohár – krátká trať.......................................................... VRB Vrbno pod Pradědem
7. 5. Český pohár – krátká trať.......................................................... JES Poustky
8. 5. Český pohár – klasická trať....................................................... JES Poustky

28. 5. Český pohár – klasická trať....................................................... TSU Vidnava
29. 5. Český pohár – krátká trať.......................................................... TSU Vidnava
4. 6. Český pohár – klasická trať....................................................... RDC Děčín - Maxičky
5. 6. Český pohár – krátká trať.......................................................... RDC Děčín - Maxičky

25. 6. Mistrovství ČR, Český pohár – sprint ..................................... VIZ Radíkov u Olomouce
25. 6. Mistrovství ČR štafet............................................................... VIZ Radíkov u Olomouce
26. 6. Český pohár – free order ........................................................... VIZ Radíkov u Olomouce
3. 7. Český pohár (+WRE) – klasická trať ........................................ VPM Plzeň
4. 7. Český pohár – sprint.................................................................. VPM Plzeň
5. 7. Český pohár (+WRE) – krátká trať ........................................... VPM Plzeň
3. 9. Mistrovství ČR, Český pohár – krátká trať.............................. SJI Kostelec u Jihlavy
4. 9. Mistrovství ČR, Český pohár – klasická trať .......................... SJI Kostelec u Jihlavy

10. 9. Český pohár – klasická trať....................................................... GER+BOR  Wehrsdorf / GER
11. 9. Český pohár – krátká trať.......................................................... GER+BOR  Wehrsdorf / GER
1. 10. Český pohár – krátká trať.......................................................... XPU Slatiňany
1. 10. Český pohár – sprint.................................................................. XPU Slatiňany
2. 10. Mistrovství ČR družstev.......................................................... XPU Slatiňany


