
Z á p i s   č. 6/2017 
z 6. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 24. 11. 2017 ve Šternberku 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf 

  Marek Cahel, Kristýna Skyvová, Pavel Košárek 

Omluveni: Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 

 

Program:  1. Aktuální informace  

2. Kontrola úkolů  

3. Příprava shromáždění sekce OB 2017  

  4. Informace SK o průběhu sezóny 2017  

5. Příprava soutěžní sezóny 2018  

6. Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2019  

7. Práce s talentovanou mládeží v roce 2018  

8. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2018  

9. Různé 
 

1/6  Aktuální informace 

- informace z jednání VV ČSOS (rozpočet ČSOS na rok 2018, Prováděcí pokyny pro evidenci 

členů ČSOS na rok 2018, rozvojové o-programy, organizace a zabezpečení finále Světového 

poháru 2018 v Praze, novelizace Stanov ČSOS, OB na programu LODM 2019 v Liberci) 

- anketa o nejlepší o-běžce 2017 (o-gala) 
 

2/6  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny 
 

3/6 Příprava shromáždění sekce OB 2017 

Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 2. 12. 2017 

v Luhačovicích.  

Byly projednány materiály: 

- program shromáždění sekce 

- organizační zabezpečení shromáždění sekce 

- jednací řád shromáždění sekce 

- zpráva o činnosti vedení sekce od minulého shromáždění sekce 

- přehled výsledků reprezentace OB v roce 2017 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 2. 12. 2017. 
 

4/6 Informace SK o průběhu sezóny 2017 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 24. 11. 2017, na níž byl hodnocen průběh 

soutěží sekce OB v roce 2017. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů 

měla velmi dobrou úroveň.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2017; 

b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2017 za odvedenou práci při pořádání závodů. 
 

5/6 Informace SK o přípravě sezóny 2018 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 24. 11. 2017, na níž byly připraveny 

soutěže sekce OB na rok 2018. Byly navrženy úpravy soutěží na rok 2018, které budou zapracovány 

do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB, změny se týkají především: 

- úprava startu závodníků jiné státní příslušenství ve štafetových závodech 

- úprava Veteraniády ČR na klasické trati – některé kategorie budou mít dva kvalifikační rozběhy 

- zavedení používání čipů SIAC (od roku 2018 na závodech ve sprintu a štafet, od roku 2019 na 

všech celostátních závodech, bude provedena úprava příslušné přílohy Pravidel OB)  

- úprava zisku licencí z žebříčku B  

- drobná úprava Rankingu 

Podrobně jsou všechny změny uvedeny v zápisu SK. 

M ČR ve sprintu (pořadatel VTA) bude z důvodu TV přenosu jednokolové. 

Vedení sekce: 



a) bere na vědomí úpravy sportovně technických dokumentů sekce OB (platnost od 1. 2. 2018) 

předložené soutěžní komisí. 
 

6/6 Výběrové řízení na pořadatele závodů 2019 – výsledky 1. kola, vypsání 2. kola 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 

soutěží sekce OB v roce 2019 (termíny, pořadatelé). Bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení podle 

zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 20/2017. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2019; 

b) schvaluje vypsání kola 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2019. 
 

7/6 Práce s talentovanou mládeží v roce 2018 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci 

OB v roce 2017 (MED, akademie, TSM). Marek Cahel dále seznámil s výsledky sportovních testů 

mládeže, které proběhly v září a říjnu na čtyřech místech (Svitavy, Olomouc, Praha, Pardubice). Byla 

podána informace o výsledcích konference k trénování mládeže, která se konala začátkem listopadu 

v Hradci Králové. Byl předložen návrh závodníků zařazených do TSM, ale nebyly předloženy další 

návrhy (počet TSM, zařazení závodníků do jednotlivých TSM, návrh dotace pro TSM), k těmto 

věcem se vedení sekce mimořádně vrátí dne 2. 12. 2017 v Luhačovicích. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci OB v roce 2017. 
 

8/6 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2018 

Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2018, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2017. 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2018. 
 

9/6 Různé 

- VV ČSOS uložil sekcím: „do 15. 12. 2017 předložit analýzu efektivity stávajících rozvojových 

projektů a návrh konkrétních cílů, ke kterým by rozvojové projekty v příštích letech měly 

směřovat“. Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová předložila písemně požadovaný 

materiál, předseda sekce zašle schváleny materiál předsedovi svazu. 

- Byla podána informace o připravovaných školeních T3 a R3 v oblastech (ne všechny oblasti 

odpověděly). 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

24. 11. 2017 

 


