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Proč?

• Soutěže jsou základem činnosti sekce OB, 
jejich kvalita a kvantita má vliv na:
– přírůstek členů a jejich stabilitu 
– přírůstek žactva
– reprezentaci
– propagaci a prezentaci OB na veřejnosti
– ekonomiku

Dobré soutěže = základ koncepce rozvoje 
OB (na ně navazují ostatní oblasti)



Proč?

• Soutěže v sekci OB byly připraveny 
v době, kdy bylo registrováno 6 500 
závodníků. Za několik posledních let došlo 
k prudkému nárůstu počtu registrovaných 
závodníků, letos na konci roku je jich 
téměř 12 000. 



Proč?

• Shromáždění sekce OB v prosinci 2018 
přijalo usnesení: „Shromáždění sekce 
ukládá vedení sekce OB řešit koncepci 
soutěží sekce OB od roku 2021 s ohledem 
na počty závodníků a účasti jednotlivých 
kategorií na závodech.“

•  Přístup k soutěžím je třeba prodiskutovat 
v celém komplexu, tedy s ohledem na 
aspekty sportovně technické, organizační i 
ekonomické. 



Problémy

• Organizační – parkování, délka závodu

• Majitelé lesa

• Ochrana přírody

• Sportovní aspekty

To vše vede k nutnosti regulace počtu na 
závodech.

Na druhé straně je ale ekonomika



Počet registrovaných členů v 
sekci OB (řádná registrace)

• 2006   6508        2013   7674

• 2007   6692        2014   8114

• 2008   6695        2015   8654

• 2009   6976        2016   9120

• 2010   6919        2017  10020

• 2011   6970        2018  10710

• 2012   7190        2019  10959 (dnes  11842)



Stávající soutěže

Celostátní soutěže mistrovské:
•Mistrovství ČR na klasické trati;
•Mistrovství ČR na krátké trati;
•Mistrovství ČR ve sprintu;
•Mistrovství ČR štafet;
•Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů;
•Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu;
•Mistrovství ČR sprintových štafet;

U všech mistrovství jsou i Veteraniády ČR



Stávající soutěže

Celostátní soutěže dlouhodobé:
•Český pohár;
•žebříček A;
•žebříčky B;
•Český pohár štafet;
•Česká liga klubů;
•Ranking;
•Ranking veteránů.



Stávající soutěže

Soutěže v 11 oblastech:

-soutěže mistrovské (mistrovství oblasti)

-dlouhodobé žebříčky 



Pár čísel z roku 2019
202 klubů
11 842 registrovaných závodníků
zvyšuje počet mládeže v OB
11 oblastí (velké rozdíly mezi oblastmi)
210 oficiálních závodů jednotlivců, 19 

závodů štafet (celkem startovalo přes 145 
tis. závodníků - na 43 závodech startovalo 
více než 1000 závodníků, rekordem 
je účast na jednom závodě 1973 lidí).

další desítky jiných o-akcí



Počty na M ČR

                  2013   2014     2015     2016   2017    2018     2019

KLASIKA   Rejvíz Holičky Sobotín Rybná Raspe Kladky  Janov

                                                                   nava

Celkem      1077   1433    1189      1385    1515   1284     1701

M ČR           514     592      599        609      640     617      561

Veř. závod     98     190      106        121      181     131      349

Veteráni       465     651      484        655      694     536      791



Počty na M ČR

              2013     2014  2015     2016       2017     2018        2019

KT    Kunčice Adr    Eduard  H.Voda  Lipnice  Chlébské Marko

Celkem   1080    1391  1124     1183       1618     1383        1509

M ČR        541     623     567      525         658       599          614

Veř.závod 106     168      101     165          237       186          180

Veteráni     433    600      456      493         723       598          715



Shrnutí (platí pro mistrovské i 
žebříčkové závody)

• rostou nám na závodech celkové počty 
závodníků

• v hlavních kategoriích se nám daří počet držet 
víceméně konstantně, roste zájem veteránů i 
veřejnosti

• máme omezení počtů v hlavních kategoriích 
(16 – 21), ale na závod je v podstatě pak 
přístup pro každého  



Různé návrhy
• oddělit M ČR a V ČR (šanci běhat M ČR dostane 

více lidí i další důvody.)
• omezit počty startujících na V ČR
• nemít na M ČR veřejný závod
• oddělit Český pohár od závodů žebříčků B
• zvýšit počet regionů, kde by se běhal žebříček B 

(nadoblastní závody)
• snížit/zvýšit počet oblastí (upravit třeba podle krajů)
• snížit počet celostátních závodů
• zavést mistrovství v knock-out sprintu
• Udělal jinak Vyzývací pohár
• a řada dalších drobnějších návrhů



Co je připraveno

• pro radikální přestavbu soutěží se nenašla 
shoda

• zatím jsou připraveny drobnější změny, ale o 
dalším vývoji je nutné diskutovat



Rok 2020

• omezení počtu startujících na V ČR (právo startu 
podle Rankingu veteránů) – nijak drastické

• ve stejném prostoru a čase nemůže být vedle M 
a V ČR žádný jiný závod (veřejný závod)

• řešení cizinců na M ČR (postup do finále A nad 
počet)

• změna kalendáře na podzim – M ČR klasika a 
„trojkombinace“  

• řada drobných úprav



Další drobné úpravy od roku 
2020

• prodloužení startovních intervalů na sprintu a krátké trati  
v kategoriích s malým počtem startujících

• licenci A je možno získat i na ME dorostu a MS juniorů 
• při „trojkombinaci“ bude závod ve sprintu (pokud možno) 

v sobotu dopoledne
• připomenutí pořadatelům, že u veteránů a žactva lze mít 

i jiná měřítka než 1:10000 (Pravidla OB 2019)
• drobné úpravy v Rankingu veteránů

• novelizace Systému rozhodčích sekce OB



2021
• M a V ČR zachovat ve stejném rozsahu jako dosud
• Vypsat 7 samostatných závodů Českého poháru (3x 

krátká trať, 2x klasika, 2x sprint), s tím, že závody 
Českého poháru nebudou spojené se závody žebříčku B 
Čechy.

• Žebříček B vypsat pro dvě oblasti – Morava a Čechy, 
obě oblasti budou mít šest závodů (závody ŽB Čechy 
nebudou spojené se závody Českého poháru) – asi 
probém s počty hlavně D a H14 (bude přes 100 lidí)

• Závody žebříčku B budou vždy (pokud je to možné) ve 
stejném termínu jako závody Českého poháru.

• Závody Českého poháru štafet – vypsat 4 závody, 
nevypisovat dva závody na jaře (závody C).


