
Jihomoravská oblast 
Český svaz orientačních sportů 

 
 

zápis č. 1/2021 
z 1. shromáždění 

Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS, 
které se konalo dne 25. listopadu 2021 v Brně 

 
Přítomni: Libor Adámek, René Humlíček, Pavel Ptáček, Jan Fiala, Luděk Finstrle, Aleš Finstrle, 

Michal Henek, Ondřej Toman, Zdeněk Mazal, Petr Přikryl, Ondřej Ptáček, 
Ondřej Hájek, Karel Truhlář, Lukáš Růžička, Jan Urban, Jiří Zelinka, Libor 
Zřídkaveselý. 

Omluveni: 
 
Jednání řídil Libor Zřídkaveselý 
 
Program:  1. Zahájení, schválení programu 

2. Zpráva o činnosti JmO za rok 2021 
3. Schválení delegátů na shromáždění sekce OB 
4. Oblastní výběr žactva 2022 (Festival výběrů žactva, M ČR oblastních výběrů) 
5. Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2022 JmO 
6. Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží 
7. Různé 
8. Volba předsedy a členů předsednictva oblasti 
9. Schválení pravidel pro hlasování na shromáždění oblasti v roce 2022 

 

1. Zpráva o činnosti JmO za rok 2021 
Předseda oblasti zprávu o činnosti Jihomoravské oblasti ČSOS v roce 2021. 
Poděkoval všem pořadatelům za uspořádání Jarní jihomoravské ligy, která probíhala v době 
epidemiologických opatření a nebyla oficiální soutěží ČSOS, Letní a podzimní Jihomoravské 
ligy, které proběhly ve zkráceném režimu, a i ty byl mnohdy ovlivněny epidemickými 
opatřeními, které znepříjemňovaly práci pořadatelům. 
Odvody ze závodů v roce 2021 
PBM – M Jihomoravského kraje ve štafetách – odvod – 1 776,- Kč – 23. června 2021 
TBM – 1. Jihomoravská liga – odvod – 1 680,- Kč – 24. června 2021 
ZBM – 2. Jihomoravská liga – odvod – 992,- Kč – 6. září 2021 
ZBM – 3. Jihomoravská liga – odvod – 1 984,- Kč – 5. září 2021 
ADA – 4. Jihomoravská liga – odvod – 3 352,- Kč – 10. října 2021 
VBM – 5. Jihomoravská liga – odvod – 2 048,- Kč – 4. října 2021 
BBM – 6. Jihomoravská liga – odvod – 3 056,- Kč – 4. října 2021 
BBM – 7. Jihomoravská liga – odvod – 2 504,- Kč – 4. října 2021 
ABM – 10. Jihomoravská liga – odvod – 3 448,- Kč – 12. listopadu 2021 
PBM – 11. Jihomoravská liga – odvod – 2 648,- Kč – 1. října 2021 
Celkem 23 488,- Kč 

2. Volba delegátů shromáždění sekce OB ČSOS 2021 



Jihomoravská oblast 
Český svaz orientačních sportů 

 
 

Shromáždění oblasti zvolilo jednomyslně delegáty pro jednání shromáždění sekce OB ČSOS 
v roce 2021 Jana Fialu, Jiřího Zelinku a Luďka Finstrleho. 

3. Oblastní výběr žactva 2022 (Festival výběrů žactva, M ČR oblastních výběrů) 
Shromáždění oblasti poděkovalo klubům za celoroční práci s mládeží. Poděkovalo Katce 
Schwabové a Katce Štěpánkové za trenérské vedení oblastního výběru žactva na MČR 
oblastních výběrů. 

 6., 12., 25. a 30. místo na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (18. září – HK) 
Shromáždění oblasti jmenovalo Kateřinu Schwabovou a Kateřinu Štěpánkovou trenérkami 
odpovědnými za účast oblastního výběru žactva na Festivalu výběrů žactva od 3. do 6. června 
2022 a M ČR oblastních výběrů na podzim 2022. Obě akce budou ze 100 % financovány 
z rozpočtu Jihomoravského krajského svazu ČSOS. 

4. Termínová listina Jihomoravské ligy 2022 
Shromáždění oblasti projednalo a schválilo termínovou listinu na rok 2022 (počty hlasů 12/0/0 
(pro/proti/zdržel se)). 

 2. dubna 1. Jihomoravská liga + Mistrovství JmK sprint PBM 
 9. dubna 2. Jihomoravská liga klasická trať VBM 
 23. dubna 3. Jihomoravská liga + Mistrovství JmK krátká trať KON 
 30. dubna 4. Jihomoravská liga klasická trať TBM 
 14. května 5. Jihomoravská liga klasická trať BBM 
 21. května  6. Jihomoravská liga krátká trať ZBM 
 28. květen  7. Jihomoravská liga krátká trať LBM 
 11. červen  8. Jihomoravská liga + Mistrovství JmK klasická trať ADA 
 22. června  Mistrovství JmK štafet štafety PBM 
 

 3. září 9. Jihomoravská liga klasická trať ZBM 
 24. září 10. Jihomoravská liga krátká trať TBM 
 28. září 11. Jihomoravská liga klasická trať RBK 
 1. října 12. Jihomoravská liga krátká trať OSN 
 15. října 13. Jihomoravská liga klasická trať ABM 
 22. října 13. Jihomoravská liga krátká trať PBM 
 

5. Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2022 JmO 
Vklady – upravila maximální výši vkladů na 120,- Kč / 60,- Kč. 
Shromáždění sekce pověřilo Honzu Fialu přípravou Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů 
2022. 

6. Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží 
Shromáždění oblasti se zabývala možností vytvoření oblastní termínové listiny formátu A5 na 
propagaci oblastních závodů; delegáti se shodli na nevydání propagačního materiálu pro rok 
2022 především z důvodu nejistého průběhu příští sezóny. 
V rámci propagace jednomyslně pověřila Libora Zřídkaveselého dokončení inovace oblastních 
webových stránek. 

7. Středeční mapové tréninky 2022 a jejich příprava 
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Libor Zřídkaveselý poděkoval organizátorům středečních mapových tréninků a oddílům, které 
se těchto tréninků účastní. Pro zapojené oddíly byla připravena první verze rozpisu mapových 
tréninků na rok 2022 a připomínky k navrženému rozpisu oddíly zasílají do 31. prosince 2021. 
Oddíly se domluvili a pověřili Libora Zřídkaveselého zřízením datového úložiště realizovaných 
mapových tréninků, které bude přístupné zástupcům zapojených oddílů a oddílů, které se 
neúčastní v daných termínech, ale využívají připravené tréninky podle svých možností v jiných 
dnech. 

8. Školení 2022 – R3 nebo T3 + pravidelný systém školení 
Shromáždění sekce se domluvilo na pravidelném střídání školení to v systému jedenkráte za 
3 roky (např. R3, T3, volný rok, R3, T3, …). Školení v roce 2022 proběhne v měsíci únoru nebo 
březnu podle epidemiologických opatření, která v daném období budou platit. Rozhodnutí 
o tom, zda systém školení zahájíme školením R3 nebo T3 rozhodne počet přihlášek 
k 31. prosinci 2021. 

9. Volba předsedy a členů předsednictva oblasti 
Shromáždění sekce schválilo počet 5 členů předsednictva oblasti. 

10. Schválení pravidel pro hlasování na shromáždění oblasti v roce 2022 
Shromáždění sekce schválilo systém pro hlasování shromáždění Jihomoravské oblasti sekce OB 
ČSOS v roce 2022 – počet delegátů na shromáždění oblasti sekce OB za jednotlivé kluby je dán 
počtem jejich registrovaných závodníků v sekci OB ke dni rozeslání pozvánek na jednání 
shromáždění oblasti – na každých započatých 100 registrací je jeden delegát 

11. Shromáždění sekce a volba předsednictva oblasti 
Proběhne podle epidemiologických podmínek na začátku roku 2022. 

 

 

 

Zapsal: Petr Přikryl 

 


