
Z á p i s č. 11/2022 
z 11. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 13. 3. 2022 

 

 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Směrnice Prostory s omezeným přístupem 

4. Výjimky licencí na rok 2022 

5. Problematika M ČR na krátké trati 2023 

6. Různé 

 

1/11 Aktuální informace 

- Proběhla řádná registrace sekce OB pro rok 2022 
 

2/11 Kontrola úkolů 

- trvá novelizace Systému rozhodčích OB 
 

3/11 Směrnice Prostory s omezeným přístupem 

Vedení sekce OB projednalo novelizaci přílohy Pravidel OB – Směrnice Prostory s omezeným 

přístupem, která reflektuje na vydání sprintového mapového klíče pro sprint ISSprOM 2019-2. 

Vedení sekce OB 

a) schvaluje novelizace Směrnice Prostory s omezeným přístupem a doporučuje VV ČSOS 

schválit tuto novelizaci s platností od 17. 3. 2022. 
 

4/11 Výjimky licencí na rok 2022 

Soutěžní komise sekce OB předložila návrh mimořádně udělených licencí na rok 2022.  

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje mimořádně udělené licence pro rok 2022 dle návrhu soutěžní komise sekce OB.  
 

5/11 Problematika M ČR na krátké trati 2023 

V 1. kole výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB bylo přiděleno pořádání M ČR na 

krátké trati (10. – 11. 6. 2023) pořadateli PBM. Do dnešního dne nebyl pořadatel schopen doložit 

souhlas CHKO Žďárské vrchy. 

Soutěžní komise sekce OB doporučila vypsat další kolo výběrového řízení na tento závod 

s termínem předložení přihlášek do 30. 4. 2022. 

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje vypsání 4. kola na pořadatele závodů sekce OB v roce 2023. 
 

6/11 Různé 

- Radim Hošek představil nový modul hodnocení závodů v IS ORIS. 

- Vedení sekce děkuje Adamu Zitkovi za dlouholeté vedení systému hodnocení kvality závodů 

sekce OB. 

- Ve Sdělení sekce OB 3/22 bude zveřejněno právo startu z oblastních mistrovství na M ČR ve 

sprintu, na KT a klasice zpracované v souladu s Prováděcími předpisy k soutěžím sekce OB 

v roce 2022. 

 

Příští jednání vedení sekce OB operativně na přelomu března a dubna 2022 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 13. 3. 2022 

 

 

 


