
Zápis ze Shromáždění sekce MTBO 20. 11. 2020 
 

Místo: online 

Účastníci:  Zbyněk Pospíšek, Jiří Vraný, Vladimir Malinak, Věra Pařízková, David Hlaváč, Petr 
Lukavec, Petr Jašek, Milan Bílý, Jan Urban,  Robert Urbaník, Milan Jirásek, Radek Laciga, Leoš 
Bogar 

Hosté:  Pavel Štáfek, Pavel Musil, Petr Hanovec,  Lukáš Chmelař, Vojtěch Ludvík, Jan Hašek, 
Matěj Tuma, Martina Tichovská, Vojtěch Stránský, Tomáš Zrník,  

Omluveni: Mirek Kalina, Jiří Král 

Program: 

1. Zahájení 
2. Vyhlášení nejlepších MTBO jezdců za rok 2020 
3. Zhodnocení činnosti sekce 2020 

a. Celkové hodnocení 
b. Reprezentace 
c. Soutěže 

4. Hodnocení sezóny 2020 – kvalita závodů, poučení z letošních chyb a upozornění na 
možná úskalí 

5. Plán činnosti sekce 2021 
6. Termínová listina 2021 
7. Ustanovení skupiny možných členů jury a hlavních rozhodčích 2021 
8. Reprezentace 
9. Návrhy na úpravy dokumentů sekce 
10. Koncepce rozvoje 2020 – 2025 s vazbou na rozvoj ČSOS 
11. Metodická činnost - trenéři, rozhodčí, práce s mládeží) 
12. Pořádání mezinárodních akcí – MS, MSJ, WRE, 
13. Sponzoring (soutěže, reprezentace) 
14. Volba delegátů na VH ČSOS 2020 
15. Klíč k výběru delegátů na SS v roce 2021 
16. Různé 

Zápis z jednání shromáždění sekce 

Shromáždění sekce MTBO: 

● Vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška. 
● Vyslechlo výsledky ankety o nejlepší orientační sportovce roku 2020 v kategoriích 

MTBO a ocenilo nejlepší sportovce za výborné výkony v nestandardní sezoně. 
● Vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od trenérů RD a JRD Jiřího Vraného a Petra 

Lukavce a poděkovalo jim za práci u reprezentace. 



● Vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy sekce Zbyňka Pospíška a 
předsedy soutěžní komise Jana Urbana 

● Schválilo návrh termínové listiny ČP 2021 
● Diskutovalo o případném zapojení zahraničních závodů do termínové listiny ČP 2021 a 

obecně o počtu zahraničních závodů v rámci českého poháru. 
● Vyslechlo informace soutěžní komise o chystaných úpravách dokumentů MTBO 
● Diskutovalo o startovních číslech na závody ČP a doporučilo aby vedení sekce 

projednalo s pořadateli pro nadcházející sezonu zájem o jednotnou sadu startovních 
čísel poskytovaných sekcí. 

● Schválilo zavedení semináře rozhodčích a zavedení licence rozhodčích. Členové jury a 
hlavní rozhodní závodů ČP musí mít licenci rozhodčího. 

● Vyslechlo informace Pavla Štáfka o připravovaném návrhu koncepce rozvoje 2020 – 
2025 s vazbou na rozvoj ČSOS. 

● Vyslechlo informace o přípravě MS MTBO 2023 od předsedy organizačního výboru 
Pavla Musila. 

● Poděkovalo sponzorům sekce - společnostem Haven, Sporticus a Kitl. 
● Zvolilo Zbyňka Pospíška, Petra Lukavce, Pavla Musila a Lukáše Chmelaře a jako 

delegáty sekce MTBO na VH ČSOS 2020 
● Schválilo klíč pro delegáty SS 2021 – právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v 

roce 2021: 
○ zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2021 
○ zástupci českých klubů - pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2022 
○ a členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina, 

Urbaník) 
○ a zástupce organizačního výboru MS 2023 (Musil) 
○ metodik sekce MTBO (Štáfek) 

● Diskutovalo o kvalitě tisku map pro ČP a doporučilo doplnit pokyny pro pořadatele o 
seznam doporučených tiskáren podobně jako v OB. 

● Vyslechlo informace Petra Hanovce o probíhajícím procesu aktualizace mapového klíče 
ISMTBOM.  

Zapsal: Jiří Vraný 


