
Z á p i s č. 12/2022 
z 12. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 4. 6. 2022 

 

 

 

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

 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Hlasování per rollam 

4. Vyhodnocení 4. kola výběrového řízení na pořádání závodů 2023, změny v kalendáři 

2023 

5. Příprava revize Systému rozhodčích OB 

6. Různé 

 

1/12 Aktuální informace 

- probíhá sezóna závodů sekce OB 

- výsledky 1. série Světového poháru 2022 

- nominace na MS a WG 
 

2/12 Kontrola úkolů 

- trvá revize Systému rozhodčích OB (viz bod 5/12) 
 

3/12 Proběhlá hlasování per-rollam 

- výjimky startu na M ČR sprint (Sdělení sekce OB 6/22) 

- výjimky startu na M ČR sprintových štafet (Sdělení sekce OB 6/22) 

- výjimky startu na M ČR na krátké trati (Sdělení sekce OB 8/22) 
 

4/12 Vyhodnocení 4. kola výběrového řízení na pořádání závodů 2023, změny v kalendáři 2023 

Předseda soutěžní komise sekce OB Petr Klimpl předložil návrh na přidělení závodu na základě 

4. kola výběrového řízení na pořadatele jedinému zájemci: 

22. 4.   Český pohár a žebříček A ve sprintu  RIC  Říčany 

  Mistrovství ČR ve sprintu   AOP  Opava 

  Mistrovství ČR sprintových štafet  AOP  Opava 

Objevily se problémy s kalendářem závodů na rok 2023:  

- pořadatelem neobsazené M ČR na krátké trati (červen) 

- nemožnost uspořádat M ČR na klasice v původně plánovaném termínu v září 

- připomínka trenéra repre OB, že květnový termín sprintových šampionátů mu vůbec 

nevyhovuje, neboť celé jaro je zaměřeno na lesní disciplíny, sprinty jsou na podzim. 

- požadavek trenéra repre OB na pořádání M ČR v knock-out sprintu v podzimním termínu 

Po projednání s pořadateli závodů a v soutěžní komisi sekce OB dochází k těmto změnám 

v kalendáři závodů na rok 2023: 

10. – 11. 6. Mistrovství ČR na klasické trati   BBM+ZBM Neslovice 

16. – 17. 9. Mistrovství ČR na krátké trati   PBM  Blatka 

28. 9.  Mistrovství ČR v knock-out sprintu  OPI  Písek 

30. 9.  Mistrovství ČR ve sprintu   AOP  Opava 

  1. 10.  Mistrovství ČR sprintových štafet  AOP  Opava 

Pozn. M ČR v knock-out sprintu bude pouze kategorie D21 a H21 s tím, že účast bude umožněna 

závodníkům juniorských a dorosteneckých kategorií.  

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje přidělení závodů sekce OB ve 4. kole výběrového řízení; 

b) schvaluje změny v kalendáři závodů sekce OB na rok 2023. 
 

5/12 Příprava revize Systému rozhodčích OB 

Předseda organizačně metodické komise Radim Hošek a předseda skupiny rozhodčích 

informovali o harmonogramu přípravy nového Systému rozhodčích OB tak, aby mohl být 

schválen v září/říjnu 2022. 
 

6/12 Různé 

- Návrh předsedy komise mládeže Libora Slezáka, aby měla komise opět název „komise 

talentovaní mládeže“ – bude projednáno na podzim v návaznosti na změnu náplně komise 

v návaznosti na náplň činnosti rady rozvoje ČSOS 



- Vedení sekce projednalo návrh úpravy Soutěžního řádu týkající se MČR štafet a MČR klubů. 

V článcích II.5.2 a II.7.2. se za část věty „sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí 

být registrován před začátkem závodní sezóny“ doplňuje „(netýká se závodníků 

z Ukrajiny)“. Návrh podléhá schválení VV ČSOS. 
 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 4. 6. 2022 

 

 

 


