
Oblast Vysočina sekce OB ČSOS 
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
 

z jednání shromáždění Oblasti Vysočina (dále jen SOV) konané dne 21. 11. 2019 v Havlíčkově Brodě. 
 
Jednání SOV bylo zahájeno v 17:00 hodin. Jednání řídil Tomáš Matras podle schváleného programu. 
 
Počet delegátů s hlasovacím právem byl stanoven podle počtu registrovaných sportovců OB v klubech: 
BZR - 1 CHT - 4 CTB - 2 JHB - 2 OSN - 3 PZR - 3 RUZ - 2 
SJH - 4 SJI - 4 STA - 2 TRT - 1 TTR - 3 ZHR - 1 
Celkem stanoveno 32 delegátů s hlasovacím právem. 
Přítomno 30 delegátů s hlasovacím právem – viz prezenční listina. SOV je usnášeníschopné. 
 
1. SOV vzalo na vědomí zprávu Tomáše Matrase o hodnocení sportovní sezony v roce 2019. (všichni PRO) 

2. SOV vzalo na vědomí zprávu Aleše Petráčka o činnosti Krajského centra talentované mládeže (KCTM) 
v orientačním běhu a o činnosti Sportovního centra dětí (SCD) v roce 2019. (všichni PRO) 

V obsáhlé prezentaci s fotodokumentací zhodnotil dosažené úspěchy na Středoevropském poháru 
dorostu, mistrovství ČR, žebříčku A, žebříčku B Čechy - východ, Českém poháru štafet, České lize klubů, 
Vyzývacím poháru žactva a Letní olympiádě dětí a mládeže a seznámil s dosaženými licencemi A a B. 
Představil výhled činnosti na rok 2020 a hlavní akce. Vedle každoročních akcí a tuzemských soustředění 
se uskuteční Zimní olympiáda dětí a mládeže v Karlovarském kraji a zahraniční výjezd do Polska na 
pětietapové závody Wawel Cup + rocky sprint s tréninky v břidlicových terénech GP Silesia 2019. Bude 
pokračovat spolupráce s SCM Pardubice a TSM Vysočina a Pardubicko. 

Předložil tento podnět: 
• Uspořádání oblastního semináře pro stavitele tratí – sjednocení požadavků na stavbu z hlediska 

náročnosti pro jednotlivé věkové skupiny a typy závodů. 

3. SOV vzalo na vědomí zprávu Zuzany Čechové o činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM) 
Pardubicka a Vysočiny a o činnosti Sportovního centra mládeže (SCM) Pardubicko, o účasti závodníků 
z klubů Oblasti Vysočina v nich v roce 2019 a o plánu jejich činnosti na rok 2020. (všichni PRO) 

Jako trenéři působí v TSM a SCM z Oblasti Vysočina Zuzana Čechová (BZR) a Pavel Nechanický (OSN). 
Další informace jsou na http://lpu.cz/scm/ 

4. SOV schválilo použití dotace ČSOS pro Oblast Vysočina sekce OB v roce 2019 ve výši 25.000 Kč na 
zabezpečení přípravy talentované mládeže v orientačním běhu prostřednictvím KCTM v souladu s 
uzavřenou smlouvou s ČSOS. (všichni PRO) 

5. SOV schválilo předběžnou termínovou listinu oblastních závodů Ligy Vysočiny v roce 2020 a pověřilo 
předsedu oblasti jejím dopracováním a projednáním s klubem TBM. (všichni PRO) 

Termínová listina jaro 2020: Termínová listina podzim 2020: 

28.03. STA noční MO 05.09. CHT sprint 

04.04. TBM klasika  05.09. CHT krátká 

18.04. STA krátká  03.10. STA krátká 

25.04. RUZ sprint MO 04.10. SJH klasika 

25.04. SJH krátká MO 17.10. PZR klasika 

26.04. VTA krátká  24.10. TTR krátká 

08.05. SJI sprint  28.10. OSN klasika 

09.05. SJI štafety MO 07.11. SHK krátká 

23.05. CTB krátká  

24.05. JHB krátká 

13.06. CHT klasika MO 

http://lpu.cz/scm/


6. SOV vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise Zdeňka Kopeckého o činnosti soutěžní komise 
v roce 2019. (všichni PRO) 

Soutěžní komise (dále jen SK) v novém složení byla schválena předsednictvem Oblasti Vysočina (dále jen 
POV) 14. 2. 2019. Na základě návrhu SK schválilo POV statut SK. SK vypracovala návrh nového 
soutěžního řádu (dále jen SŘ) a prováděcích předpisů k soutěžím v roce 2019 (dále jen PP), které 
schválilo POV. 

Na základě podnětů SK byly upraveny některé algoritmy nebo pravidla v ORISu (výpočet průměrné 
hodnoty bodů; uvádění závodníků kategorií D20 a H20, kteří startovali na závodech v kategoriích D21C 
a H21C, současně v oblastních žebříčcích kategorií D20 a H20 i kategorií D21C a H21C; rozhodnutím SK 
sekce OB bylo umožněno počítat v oblastním žebříčku D21 a H21 i závodníky s licencí E, R a A). Všechny 
tyto změny jsou již promítnuty do jarního a podzimního žebříčku jednotlivců 2019. 

SK řešila žádost mapaře použít na mapě pro sprint na Lipnici nad Sázavou v měřítku 1:4000 interval 
vrstevnic po 5 m. SK se žádostí nemohla zabývat, protože výjimky pro zpracování map jinak, než je 
uvedeno ve „Směrnici pro tvorbu a evidenci map“, pro závody zařazené do rankingu povoluje soutěžní 
komise sekce OB. 

 SK průběžně upozorňovala kluby pořádající závody na nedodržování SŘ, a to zejména v rozpisech. 

Na webu OB postupy byly zveřejněny mapy s tratěmi všech závodů Ligy Vysočiny 2019 kromě jednoho 
(SJI). 

7. Na návrh předsedy SK projednalo SOV některé podstatné změny SŘ a PP. Po obsáhlé diskuzi byla přijata 
usnesení, která SK zapracuje do návrhu SŘ a PP na rok 2020 a předloží POV ke schválení. 

8. SOV schvaluje povinnost pořádajícího subjektu závodů soutěží Oblasti Vysočina nastavit před závodem 
označovací jednotky (kontroly) systému SPORTident do režimu bezdotykového ražení BEACON 
(umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m systémem SPORTident AIR+ s čipy SIAC). (22 PRO, 7 PROTI, 1 
ZDRŽEL se) 

Návrh odůvodnil Pavel Nechanický: 

• podařilo se výrazně snížit náklady na výměnu baterií kontrol SI, kontroly již neposíláme na 
výměnu baterií do Německa, nýbrž nakupujeme jen baterie v Česku a vlastními silami je 
v kontrolách vyměňujeme; 

• tato povinnost platí již od roku 2019 pro všechny celostátní závody – viz Prováděcí předpisy 
k soutěžím sekce OB 2019; 

• bezdotykové ražení se začíná používat i na vícedenních závodech – například letošní H.S.H 
Vysočina cup 2019; 

• všechny závody Jihomoravského žebříčku v letošním roce se uskutečnily s využitím 
bezdotykového ražení (kromě společného závodu OSN+PBM, s čímž byli moravští závodníci 
nespokojeni); 

• závodníci Oblasti Vysočina, kteří startují na celostátních závodech, by měli mít možnost 
používat bezdotykové ražení i na závodech Oblasti Vysočina. 

9. SOV schvaluje maximální vklady registrovaných závodníků, řádně přihlášených do uzávěrky 1. termínu 
přihlášek pro jednotlivé závody soutěží Oblasti Vysočina takto: 
- žactvo, HDR a P (příchozí): 60 Kč (25 PRO, 5 PROTI, 0 ZDRŽEL se) 
- dorost, dospělí a T (trénink): 100 Kč (všichni PRO) 

Byla přijata varianta stejné výše vkladů, jako je v Jihomoravské oblasti. 

10. SOV schvaluje pro neregistrované závodníky všech kategorií, kromě kategorií HDR a P, vklady vždy 
dvojnásobné. (25 PRO, 5 PROTI, 0 ZDRŽEL se) 

Neregistrovaní závodníci mají možnost přihlásit se za řádného člena do jakéhokoli klubu v Oblasti 
Vysočina, který za ně registraci sportovce ČSOS provede. Za registraci žactva do 10 let se žádný 
příspěvek ČSOS neplatí, za žactvo 11 až 14 let se platí 40 Kč a ostatní platí 100 Kč ročně. 

11. SOV schvaluje možnost uspořádání závodu Ligy Vysočiny podle soutěžního řádu společně se závodem 
Žebříčku B nebo jiným závodem. Případné odchylky od soutěžního řádu budou uvedeny v prováděcích 
předpisech. (všichni PRO) 



12. SOV schvaluje stanovení času prvního startu (startu 00) minimálně na 10:00 hodin, přičemž 
doporučené časy prvního startu jsou 10:00 hodin, 10:30 hodin nebo 11:00 hodin. (16 PRO, 11 PROTI, 3 
ZDRŽELI se) 

Pozdější čas prvního startu je vhodné volit v okrajových částech Oblasti Vysočina z důvodu dojezdových 
vzdáleností některých klubů nebo, pokud je závod zařazen do soutěží více oblastí. 

13. SOV schvaluje startovní interval ve všech kategoriích Ligy Vysočiny v jednotlivých závodech: 
- na klasické trati při počtu do 40 přihlášených minimálně 3 minuty, nad 40 přihlášených minimálně 2 

minuty; (23 PRO, 7 PROTI, 0 ZDRŽEL se) 
- na krátké trati při počtu do 25 přihlášených minimálně 3 minuty, nad 25 přihlášených minimálně 2 

minuty; (všichni PRO) 
- ve sprintu při počtu do 25 přihlášených minimálně 2 minuty, nad 25 přihlášených minimálně 1 

minuta; (všichni PRO) 

14. Zdeněk Kopecký poděkoval všem činovníkům Oblasti Vysočina a Krajského svazu ČSOS Vysočina za 
jejich dlouholetou kvalitní a záslužnou činnost a dosahované výsledky, jmenovitě: 

- Aleši Petráčkovi za vedení a činnost KCTM a SCD; 

- Aleně Rosecké za metodickou a trenérskou činnost v KCTM; 

- Petru Kaňákovi za vedení ekonomiky Krajského svazu ČSOS Vysočina, Oblasti Vysočina a KCTM; 

- Pavlu Nechanickému za správcovství sad SPORTident; 

- Evě Voborníkové za koordinaci Přeboru škol v Kraji Vysočina. 

15. SOV zvolilo Radana Kamenického (OSN), Zdeňka Kopeckého (SJI) a Milana Venhodu (SJI) delegáty za 
Oblast Vysočinu na Shromáždění sekce OB ČSOS konané dne 7. 12. 2019 v Brně. (všichni PRO) 

16. Tomáš Matras podal informace ze sekce orientačního běhu ČSOS. 

17. Zdeněk Kopecký vyhlásil požadavek na nového (nebo dalšího) webmastera, správce webu Krajského 
svazu ČSOS Vysočina a Oblasti Vysočina sekce OB. Zájemci ať se přihlásí u předsedy KS. 

 

Jednání SOV bylo ukončeno ve 21:00 hodin. 
 
21. 11. 2019 
 
Zapsal:   Zdeněk Kopecký 
 




