Zápis
z jednání soutěžní komise sekce OB
Datum: 18. 3. 2017
Místo: Hradec Králové
Přítomni: Klimpl, Netuka, Fiala, Sysel, Rychlý, Zitka, Aleš, Hošek, Pachnerová, Hrstka, Wolf, Kolovský
Omluven: Slezák, Kurfürst
1. Úvod, představení nových členů komise
- předseda komise seznámil s novým sloţením komise, jak ho schválilo vedení sekce OB
- komise je sloţena z odborníků a doplněna podle návrhů jednotlivých oblastí
- odpovědnost za jednotlivé úseky:
o Netuka – rozhodčí
o Fiala – licence
o Zitka – kalendář ORIS, web hodnocení kvality
o Sysel – řády a pravidla
o Kurfürst – Ranking
o Kolovský – výběrová řízení, spolupráce s mapovým portálem
o Hošek – hodnocení kvality závodů
o Slezák – konstrukce kalendáře
- systém práce: především e-mail (podněty k hlasování rozesílá předseda komise), schůze 2x ročně (jaro,
podzim)
2. Aktuální informace a kontrola zápisu z minulé schůze SK
- úkoly byly splněny
- stav registrace OB, hostování, přestupy
- nová disciplína na MS, nutno reagovat v našich soutěţích
3. Kontrola přípravy sezóny 2017
- vydány všechny příslušné dokumenty
- podepsány smlouvy s pořadateli o pořádání závodů
- proběhl seminář pořadatelů závodů soutěţí sekce OB 2017
- změna konání závodu Českého poháru a ŢA 16. 9. 2017 (pořadatel SJC)
- výpočet ţebříčků v IS ORIS
- problematika embargovaného prostoru M a V ČR sprintových štafet a sprintu v Brně – SK souhlasí
s návrhem pořadatele (zveřejnění v rozpise a na webu závodu)
- soutěţe připraveny
4. Hodnocení kvality závodů sekce OB v roce 2017
- byly schváleny zásady hodnocení kvality závodů v roce 2017 tak, jak je předloţil Radim Hošek
5. Ţádosti o mimořádné licence 2017
Mimořádně udělené licence:
licence E
TUR8354
LPU8002
licence A
KAM0153
SRK0151
AOP 9850
KAM9853
TRI0101
KAM0101
SRK9900
PHK9704
LPU9705
Neudělené mimořádné licence:
licence R:
SHK8101
PHK8753
licence A
SHK9805

Rufferová Iva
Udrţal Tomáš
Šafková Sofie
Kosová Tereza
Fukalová Hana
Sheshiková Anastasia
Kovařík Martin
Šafka Sebastián
Šklíba Michal
Růţička Adam
Kanta Martin

D21
H21
D16
D16
D20
D20
H16
H16
H18
H20
H20

Dwojak Wojciech
Balcarová Jana
Biederman Marcin

H21
D21
H20

6. Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018
a) Byly projednány přihlášky pořadatelů na závody na rok 2018 v 2. kole výběrového řízení s tímto výsledkem:
14. 4.
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
STH
15. 4.
Český pohár, WRE, ţebříček A – sprint
SJC
5. 5.
Ţebříček B-Čechy východ - klasická trať
PHK
6. 5.
Ţebříček B-Čechy východ - krátká trať
PHK
9. 6.
Ţebříček B-Čechy východ - klasická trať
SJH
10. 6.
Ţebříček B-Čechy východ - krátká trať
SJH
8. 9.
Ţebříček B-Čechy východ - klasická trať
SJI
9. 9.
Ţebříček B-Čechy východ - krátká trať
SJI
b) Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů na tyto závody (termín otevření
přihláškového systému 5. 4. 2017, termín přihlášek 28. 4. 2017):
5. 5.
Ţebříček B-Morava - klasická trať
6. 5.
Ţebříček B-Morava - krátká trať
9. 6.
Ţebříček B-Čechy západ - klasická trať
10. 6.
Ţebříček B-Čechy západ - krátká trať
8. 9.
Ţebříček B-Morava - klasická trať
9. 9.
Ţebříček B-Morava - krátká trať
c) Celostátní finále Přeboru škol 2018 – nikdo se nepřihlásil, bude vypsáno výběrové řízení současně s 3. kolem
7. Příprava termínové listiny 2019
Připomínky ke stávající koncepci kalendáře zaslat do konce května L. Slezákovi.
Podklady pro výběrové řízení na rok 2019 (termíny závodů) budou sestaveny do konce srpna 2017.
8. Různé
- schválena ţádost TUR na měřítko mapy 1:7500 pro jednu z etap závodu Pěkné prázdniny s OB
v Českém ráji 2017 (krátká trať, E3), která se bude konat v prostoru Boreckých skal
- řešena problematika embarga závodů 2017 na mapovém serveru ČSOS – vkládání nefunguje –
nalezeno náhradní řešení, pro další období nutno zlepšit činnost mapové rady v této oblasti
- skupina rozhodčích bude pracovat v sestavě Jan Netuka, František Kolovský a Roman Zbranek
Hradec Králové 18. 3. 2017
Zapsal: Klimpl

