
 

 

Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Sdělení sekce OB 15/2021 
 
 

1. Úprava termínové listiny závodů sekce OB v roce  

  2. 10. 2021 Žebříček B-Morava – klasická trať     TBM 

  3. 10. 2021 Žebříček B-Morava – krátká trať     TBM 

16. 10. 2021 Mistrovství ČR v nočním OB      VPM 

16. 10. 2021 Veteraniáda ČR v nočním OB      VPM 

17. 10. 2021 Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy západ – krátká trať  VPM 

 

2. Hlavní zásady pokračování soutěží sekce OB v roce 2021  

a) Jedná se o předpoklad, že nebudou sportovní akce omezeny nebo budou omezeny jen mírně. V případě 

většího omezení budou operativně řešena i případná omezení účasti. 

b) Bližší upřesnění pokračování soutěží bude v novelizaci Prováděcích předpisů, která bude vydána do půlky 

června 2021. 
 

Právo účasti na M ČR na klasické trati (18. – 19. 9. 2021, KAM): 

- kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20 – všichni závodníci licence E, R, A a B 

- D21, H21 – závodníci do 220. místa v Rankingu + 10 závodníků z dvojzávodového Rankingu 

- navíc ve všech kategoriích nejlepší dosud nepostupující závodníci z oblastního mistrovství na klasické 

trati (pokud proběhne do 31. 8. 2021) 
  

Právo účasti na M ČR štafet (9. 10. 2021, AOP): 

- v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími předpisy z průběžné hodnocení Českého poháru štafet (bu-

de upraveno tak, že se počítají se dva závody ze dvou), počty D18 – 30, H18 – 30, D21 – 35, H21 – 45 

- ve všech kategoriích nejlepší dosud nepostupující štafety z oblastního mistrovství štafet (pokud proběhne 

do 26. 9. 2021) 

- bude souběh s Veteraniádou ČR štafet (účast bez omezení) 

- nebudou vypsány kategorie žactva ani kategorie Open 
  

Právo účasti M ČR klubů (10. 10. 2021, AOP): 

- dorost a dospělí bez omezení 

- bude souběh s Veteraniádou ČR klubů (účast bez omezení) 

- nebudou vypsány kategorie žactva ani kategorie Open 
  

Manufaktura Český pohár a ŽA: 

- po úpravách kalendáře celkem 10 závodů, počítat se bude 6 nejlepších výsledků 
  

Všechny ŽB: 

- po úpravách kalendáře celkem 6 závodů, počítat se budou 4 nejlepší výsledky 
  

Český pohár štafet 2021: 

- celkem 3 závody, počítat se budou 2 nejlepší výsledky 
  

Česká liga klubů 2021: 

- celkem 5 závodů, počítat se budou 3 nejlepší výsledky 
  

Ranking: 

- budou se počítat všechny oficiální závody, které se uskutečnily a uskuteční v roce 2021 

- bude snížen koeficient závodů žebříčku B-Čechy východ (29. – 30. 5. 2021, LPU) a žebříčku B-Čechy 

západ (30. 5. 2021, TJN) z důvodu teritoriálního omezení účasti na 1,00 

- bude se dále jednat o případných dalších úpravách (úpravy koeficientů, apod.) 

 

3. Zisk licencí z oblastních žebříčků v roce 2021  

a) Pro zisk licencí z oblastního žebříčku může oblast vypsat dva žebříčky – jarní a podzimní (do jarního lze 

započíst i úvodní závody v srpnu/září), ale jeden závod lze započítat jen do jednoho žebříčku. 

b) Minimální počet závodů v žebříčku jsou tři (z toho se počítají dva nejlepší závody). 

 

Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 31. 5. 2021 


