
Z á p i s   č. 11/2014 
ze 11. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 21. 11. 2014 ve Šternberku 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Libor Slezák, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek 
  Kristýna Skyvová, Jan Fátor 
Omluveni:   
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 
2. Kontrola úkolů 
3. Příprava shromáždění sekce OB 2014 
4. Informace SK o průběhu sezóny 2014 
5. Informace SK o přípravě sezóny 2015 
6. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2016 
7. Systém práce s talentovanou mládeží v ČSOS 
8. Komise talentované mládeže – plán přípravy na rok 2015  
9. Informace o plánu přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2015  
10. Aktuální informace komise rozvoje OB 
11. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2015 
12. Různé  

 

1/11  Aktuální informace 
- informace z jednání P ČSOS dne 19. 11. 2014 (rozpočet ČSOS na rok 2015, příprava ME v OB 

2016, příprava nového webu svazu a sekcí) 
- anketa o nejlepší o-běžce 2014 (o-gala) 
- konečné verze složení seniorské a juniorské reprezentace OB a výběru dorostu ČR na rok 2015 

 

2/11  Kontrola plnění úkolů 
Všechny úkoly byly splněny 

 

3/11 Příprava shromáždění sekce OB 2014 
Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 6. 12. 2014 v Praze 
(začátek v 10 hodin).  
Byly projednány materiály: 
- program shromáždění sekce 
- organizační zabezpečení shromáždění sekce 
- jednací řád shromáždění sekce 
-  volební řád 
- zpráva o činnosti vedení sekce od minulého shromáždění sekce 
- přehled výsledků reprezentace OB v roce 2014 
-  hlavní úkoly sekce na rok 2015 
Předsednictvo sekce se zabývalo i doplňovacími volbami do P sekce OB (žádost na předsedy oblastí o 
vytipování vhodných kandidátů). 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 6. 12. 2014 
b) vyzvat kluby k nominacím na člena P sekce OB (T:: 25. 11. 2014, O:Klimpl) 

 

4/11 Informace SK o průběhu sezóny 2014 
Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 21. 11. 2014, na níž byl hodnocen průběh 
soutěží sekce OB v roce 2014. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů 
měla velmi dobrou úroveň.  
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2014 
b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2014 za odvedenou práci při pořádání závodů 

 

5/11 Informace SK o přípravě sezóny 2015 
Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 21. 11. 2014, na níž byly připraveny 
soutěže sekce OB na rok 2015. Byly navrženy drobné úpravy soutěží na rok 2014, které budou 
zapracovány do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB. Podrobně jsou všechny změny 
uvedeny v zápisu SK, zde jsou nejpodstatnější: 



- Řešení účasti cizinců na M ČR – nárok na medaile 
- Povolení startu zahraničních štafet na MČR štafet  
- Omezení počtu štafet z jednoho klubu na M ČR sprintových štafet 
- Omezení počtu startujících družstev oblasti na M ČR oblastních výběrů  
- Úprava startovních intervalů při Veteraniádach na klasické trati  
- Měřítko mapy na závodech na klasické trati  
- Úprava počítání poslední etapy vícedenních závodů do Rankingu při handicapovém startu  
- Změna Pravidel OB týkající se SI  
- Zavedení kategori H80 do Veteraniád ČR a do ŽB 
Předsednictvo sekce: 
a) schvaluje návrhy na úpravy sportovně technických dokumentů sekce OB (platnost od 1. 2. 2015) 

předložené soutěžní komisí. 
 

6/11 Výběrové řízení na pořadatele závodů 2016 – výsledky 1. kola, vypsání kola 1A a 2. kola 
Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 
soutěží sekce OB v roce 2016 (termíny, pořadatelé). Bylo vypsáno kolo 1A a druhé kolo podle 
zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 17/2014. 
Předsednictvo sekce: 
a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2016; 
b) schvaluje vypsání kola 1A a 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB 

v roce 2016. 
 

7/11 Systém práce s talentovanou mládeží v ČSOS 
 Předseda sekce OB Petr Klimpl podal informaci z jednání pracovní skupiny ČSOS k práci 

s talentovanou mládeží. Výstupem je materiál „Talentovaná mládež OB“ (členové P sekce ho 
obdrželi), který P ČSOS schválilo s platností od ledna 2015. Současně bylo vypsáno výběrové řízení 
na Svazového trenéra mládeže (ten by měl postupně od ledna 2015 zajistit ve spolupráci s TSM 
realizaci systému). K problematice proběhla diskuze. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí informaci o Systému práce s talentovanou mládeží. 

 

8/11 Komise talentované mládeže – plán přípravy na rok 2015 
Předseda komise talentované mládeže podal informaci o plánu přípravy výběru dorostu OB na rok 
2015, nominační kritéria budou zveřejněna do konce listopadu. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí plán přípravy výběru dorostu OB na rok 2015. 

 

9/11 Plán přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2015 
 Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal informaci o plánu přípravy reprezentace 

dospělých a juniorů na rok 2015. Chybí zveřejněná nominační kritéria, u juniorů i plán přípravy. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí informaci o plánu přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2015. 

 

10/11 Aktuální informace komise rozvoje OB 
 Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podala informace o činnosti komise rozvoje OB 

(přebor škol, výukové mapy, dny orientace v přírodě, OB do škol) a o dalších plánech v této oblasti. 
Předsednictvo sekce: 
a) bere na vědomí aktuální informace komise rozvoje OB. 

 

11/11 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2015 
Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní 
sezónu 2015. 
Předsednictvo sekce OB: 
a) Schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2015. 

 

12/11 Různé 
- předsednictvo sekce OB schvaluje na návrh skupiny rozhodčích doplnění seznamu R1 na roky 

2015 – 2016: Radim Ondráček (EKP7414), Luděk Krtička (SSU7847), Jan Potštejnský 
(SRK7807) 

- žádost o výjimku kvalifikace rozhodčích – Jakub Halama (KSU) R1, umožněno výjimečně 
později absolvovat seminář 



- předsednictvo sekce OB se zabývalo zástupcem sekce OB v mapové radě ČSOS (dosavadní 
zástupce sekce Jan Fátor rezignoval) 

- předsednictvo sekce OB vzalo na vědomí rezignaci Jana Fátora na předsedu metodické komise 
sekce OB 

 
 
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 
22. 11. 2014 
 


