
Z á p i s č. 1/2017 
z 1. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 6. 1. 2017 v Pardubicích 

 

Přítomni: Petr Klimpl, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek, Jan Netuka, Daniel Wolf 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Vyhodnocení shromáždění sekce 2016 

3. Volba místopředsedy sekce 

4. Komise sekce OB – jmenování předsedů komisí, způsob obsazení komise členy 

5. Plán jednání vedení sekce na rok 2017 

6. Novelizace Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

7. Novelizace Klasifikačního řádu sekce OB 

8. Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017 

9. Různé 
 

1/1  Aktuální informace 

- evidenční listy klubů, platba členských příspěvků klubů 

- podání kandidatur na pořádání mezinárodních akcí v OB 

- účelové určení a podmínky použití příspěvku (dotace) od ČSOS na činnost TSM v roce 2017 

- podklady pro stanovení hlavních úkolů ČSOS 

- hlavním sponzorem Českého poháru v roce 2017 je firma Manufaktura (promítnutí do názvu) 
 

2/1  Vyhodnocení shromáždění sekce 2016 

Shromáždění sekce v prosinci 2016 proběhlo bez problémů. Byly probrány úkoly vyplývající 

z diskuze (nový program pro pořádání závodů; pořádání menších závodů v oblastech – finanční 

prostředky na mapy, způsob výpočtu oblastních žebříčků s dopadem na zisk licencí, výpočet 

žebříčků v IS ORIS, jednaní s MŽp a s Lesy ČR, problémy při pořádání závodu – myslivecké 

sdružení). Náměty vyplývající z diskuze na shromáždění sekce budou postupně řešeny 

v jednotlivých komisích sekce. 
 

 

3/1  Volba místopředsedy sekce 

Vedení sekce OB:  

a)  Volí místopředsedou sekce OB Libora Slezáka. 
 

4/1  Komise sekce OB 

Vedení sekce odvolalo všechny předsedy a členy komisí sekce OB. Dále projednalo počet a náplň 

práce jednotlivých komisí sekce – ponechány stávající komise sekce. Byli schválení předsedové 

jednotlivých komisí:  

komise talentované mládeže   Libor Slezák 

komise rozvoje OB     Kristýna Skyvová 

soutěžní komise    Petr Klimpl 

komise reprezentace     Zdeněk Zuzánek 

metodická komise    Daniel Wolf 

Byly probrány principy obsazení jednotlivých komisí: komise talentované mládeže – mix zástupců 

TSM a odborníků; komise rozvoje OB – odborníci (širší okruh než doposud); soutěžní komise – mix 

odborníků a zástupců oblastí; komise reprezentace – odborníci (z řad trenérů a bývalých 

reprezentantů); metodická komise – odborníci. 

Předsedové komisí předloží seznam členů komise, složení komise bude projednáno per-rollam 

(především soutěžní komise, kde je nutno zajistit kontinuitu práce). 

Vedení sekce OB: 

a) Odvolává ke dni 6. 1. 2017 předsedy i členy všech komisí sekce OB 

b) Jmenuje předsedy komisí sekce OB: 

komise talentované mládeže 

komise rozvoje OB  

soutěžní komise 

komise reprezentace  

metodická komise 

c) Žádá předsedy komisí, aby předložili do 15. 2. 2017předsedovi sekce jména členů komise. 

T: 15. 2. 2017    O: předsedové komisí 
 



5/1  Plán jednání vedení sekce na rok 2017 

    6. 1. Pardubice 

 17. 3.  Hradec Králové (za účasti všech předsedů komisí) 

 20. 5. Javorník 

 16. 9. Jičín 

   7. 10. Čenkovice 

 24. 11. místo konání metodického semináře 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje Plán jednání vedení sekce na rok 2017 
 

6/1 Novelizace Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 

Hlavní změny: 

- M ČR ve sprintu – dvoukolový závod pro D21 a H21 

- M ČR sprintových štafet – pořadí úseků D-H-H-D 

- Ranking – do Rankingu počítat každému závodníkovi 8 nejlepších výsledků 

- regulace startu cizích státních příslušníků na M ČR štafet 

- opětovné rozdělení závodů zařazených do ČPŠ a ČLK na kategorie A, B, C 

V SŘ byla dále provedena řada formálních a pravopisných úprav.  

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB s účinností od 1. 2. 2017. 

b) Ukládá předložit Soutěžní řád soutěží sekce OB ke schválení VV ČSOS. 

T: 18. 1. 2017       O: Klimpl 
 

7/1 Novelizace Klasifikačního řádu sekce OB 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil novelizaci Klasifikačního řádu sekce OB. Vedle 

drobných formálních a pravopisných úprav byla do přílohy podrobně zpracován výpočet licencí 

z oblastních soutěží (reakce na diskuzi na shromáždění sekce v prosinci 2016). K novelizaci 

Klasifikačního řádu proběhla rozsáhlá diskuze. 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje Klasifikační řád sekce OB s účinností od 1. 2. 2017. 

b) Ukládá předložit Klasifikační řád sekce OB ke schválení VV ČSOS. 

T: 18. 1. 2017        O: Klimpl 
 

8/1 Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017.  

Byla probrána problematika hlavních rozhodčích, kteří nesplňují potřebnou třída rozhodčího 

z důvodu neabsolvování semináře (Jan Panchártek, Milan Binčík, Přemek Škoda). Stanovisko 

skupiny rozhodčích – všichni musí absolvovat školení R2 v lednu 2017. V případě absolvování Jan 

Panchártek dostává výjimku; Milanu Binčíkovi a Přemku Škodovi se po absolvování "automaticky" 

obnovuje R1. V případě neabsolvování uvedeného školení budou pořadatelské kluby vyzvány 

k zajištění jiného hlavního rozhodčího na své závody. 

Vedení sekce OB: 

a)  Schvaluje Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2017. 

b) Uděluje v případě absolvování školení R2 v lednu 2017 Janu Panchártkovi výjimku na výkon 

funkce hlavního rozhodčího na závodě Českém poháru štafet 18. 3. 2017. 

c) Obnovuje v případě absolvování školení R2 v lednu 2017 1. třídu rozhodčího pro roky 2017 a 

2018 Milanu Binčíkovi a Přemku Škodovi. 
 

9/1 Různé 

- Člen vedení sekce OB Jan Netuka podal informaci o přípravě školení R2 (Hradec Králové, 28. a 

29. 1. 2017). 

- Předseda sekce OB Petr Klimpl podal informaci o přípravě semináře rozhodčích a pořadatelů 

závodů v březnu v Hradci Králové (18. 3. 2017).  

- Předseda sekce OB podal informaci o přípravě smluv s pořadateli závodů soutěží sekce OB 2017 

(nutno doplnit využívání GPS). 

- Ve svazu nutno řešit jak využívat GPS na závodech (technické a webové zajištění – projedná 

Klimpl na VV ČSOS). 



- Složení odvolací komise sekce OB na rok 2017: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Jiří 

Zelinka (MBM), Martina Hepnerová (SHK). 
 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 6. 1. 2017 

Příští jednání předsednictva sekce OB bude 17. 3. 2017 v Hradci Králové 

 

 

 


