
Z á p i s č. 18/2023 
z 18. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 18. 1. 2023 

 

 

 

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

Omluven: Radim Hošek 

  Jednání proběhlo on-line 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Hlavní rozhodčí a stavitelé tratí na závodech sekce OB v roce 2023 

3. Vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

4. Vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

5. Různé 
 

 

1/18 Aktuální informace 

- změna pořadatele a místa konání Celostátního přeboru škol – ROU v Terezíně; 

- vyhlášení podpory pro tvorbu map v oblastech v roce 2023; 

- rozdělení prostředků na přípravu talentů OB v oblastech sekce OB a na přípravu talentů OB 

v klubech  

- novelizace Předpisu k odvodům z vkladů  

- školení IOF Adviserů OB v Prostějově v termínu 3. – 5. 3. 2022 (přihlášky účastníků) 
 

2/18 Hlavní rozhodčí a stavitelé tratí na závodech sekce OB v roce 2023  

Vedoucí skupiny Rozhodčích Roman Zbranek informoval o kontrole splnění podmínek na hlavní 

rozhodčí a stavitele tratí v závodech sekce OB v roce 2023. Většina nedostatků (propadnutí 

licence R2) bude odstraněna účastí dotyčných na školení R2 v lednu 2023. 

Vedení sekce: 

schvaluje v souladu s čl. 8.6. Systému rozhodčích výjimku na funkci stavitele tratí závodu 

Českého poháru dne 27. 5. 2023 pro Zdeňka Janů (KSU5749).  
 

3/18 Vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl informoval o vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 tak, jak ho provedla soutěžní komise. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2024. 
 

4/18 Vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

 Předseda soutěžní komise sekce OB předložil návrh soutěžní komise na vypsání 3. kola 

výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. Do 3. kola jsou zařazeny 

neobsazené závody z 2. kola. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. 
 

5/18 Různé 

- Vedení sekce schválilo rozšíření závodů Žebříčku B-Čechy v roce 2024 s tím, že nebude 

navýšen počet započítávaných závodů do celkového hodnocení soutěže (bude se počítat z 9 

závodů pět nejlepších výsledků). V termínu 1. a 2. 6. 2024 proběhnou tři závody ŽB – sprint, 

krátká trať a klasická trať. 

- Do smluv s pořadateli závodů sekce OB pro rok 2023 bude doplněna povinnost provést 

měsíc před termínem závodu u autorizovaného tiskaře, u kterého bude proveden tisk map na 

závod, kontrolní nátisk části mapy s tratí. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 18. 1. 2023 

 

 


