
Zápis SS 17.11.2007 
Místo jednání:  Praha, Strahov 
Delegáti: Milan Jirásek, Ondřej Hašek, Jan Urban, Zbyněk Pospíšek, Jiří Vraný, 

Radovan Mach, David Hlaváč, Evžen Malý, Jana Fajtlová. 
 
 

1. SS projednalo dlouhodobou koncepci rozvoje MTBO. SS se shodlo na tom, že 
současný stav rozvoje v obecné rovině vyhovuje, není třeba provádět radikální změny 
koncepce. 
 

2. SS zhodnotilo loňské změny v hodnocení ČP jako pozitivní. Žebříček je vyrovnanější, 
a lépe vystihuje dlouhodobý charakter soutěže.  

 
3. SS vzalo na vědomí informace o připravovaném sjednocení systému přihlášek na 

závody a registrace MTBO přes www rozhraní.  
 

4. SS děkuje organizátorům za výborně uspořádané MS MTBO na Vysočině. 
 

5. SS vzalo na vědomí hodnocení RD dospělých  a děkuje všem medailistům z MS  a 
ME za předvedené výkony.  SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva Jiřímu 
Vranému za celoroční práci a pověřuje ho vedením družstva i na rok 2008. 

 
6. SS vzalo na vědomí hodnocení RD juniorů a dorostu  a děkuje všem medailistům z EP 

za předvedené výkony.  SS děkuje šéftrenérovi reprezentačního družstva Ondřeji 
Haškovi za celoroční práci a pověřuje ho vedením juniorského družstva i na rok 2008.  

 
7. SS vzalo na vědomí probíhající jednání o sponzorském zajištění reprezentace a 

českého poháru. 
 

8. SS schválila několik změn týkajících se ČP (platné od sezóny 2008). Změny budou 
technicky doladěny soutěžní komisí MTBO a následně zveřejněny na mtbo.cz a 
zapracovány do dokumentů sekce MTBO. Mezi zmíněné změny patří zejména: 

 
a. Bude zavedena kategorie H50. 
b. Započítávat se budou max. dva průměry. 
c. Konečný žebříček bude sestaven z 8 nejlepších výsledků (z 12). 
d. Bude li závodník startovat v jiné kategorii než podle platné licence má, nebude 

mu závod započítáván do hodnocení ČP. 
e. Maximální startovné pro závody ČP v sezoně 2008 je následující. Registrovaní 

závodníci, přihlášení v řádném termínu, mají nárok na 50% slevu. Tato sleva 
se nevztahuje na kategorii P. 

 
Kategorie Sprint, middle. Klasická t. Dlouhá t. štafety 
H,D 14 100 100 200  
H,D 17 200 200 300 600 
H,D 20 200 200 300 600 
H,D 21 280 320 400 780 
H,D 40,50 280 320 400 780 
P 100 100 100  



 
 

 
 

 
9. SS schválilo hodnocení za kvalitu závodů v roce 2007.  

 
10.  SS doporučuje přejmenování Českého svazu orientačního běhu na valné hromadě 

2008.  
 

11. SS doporučuje větší podporu ze strany svazového sekretariátu pořadatelům WRE a 
pořadatelům domácích mistrovských závodů – propagace, média. 

 
12. Klíč výběru delegátů na SS v roce 2007 zůstává stejný jako pro letošní shromáždění – 

každá oblast má nárok na jednoho delegáta za každých 1 – 50 registrovaných 
závodníků. 

 
Zapsal: Jiří Vraný, v Praze 17.11.2007 
 


