Z á p i s č. 16/2015
z 16. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 10. 10. 2015 ve Vracově
Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Daniel Wolf, Zdeněk Zuzánek
Hosté: Radek Novotný, Marek Cahel
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů
3. Hodnocení výsledků MS v OB 2015
4. Hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2015, příprava v roce 2016
5. Seznam R1 na rok 2017
6. Příprava podzimního metodického semináře
7. Příprava školících akcí sekce OB i oblastí
8. Příprava testování TSM
9. Kandidatura ČR na ME dorostu 2018
10. Různé

1/16

Aktuální informace
- prozatímní průběh závodní o-sezóny 2015
- příprava Ankety 2015 v sekci OB
- zařazení závodů v OB do IOF WRE 2016
- problematika lékařských prohlídek – řeší P ČSOS
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Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.
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Hodnocení výsledků MS v OB 2015
Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiál „MS Skotsko 2015 –
zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“. MS skončilo pro českou reprezentaci bez medaile a
bez individuálního výsledku v TOP6, ale přesto s množstvím kvalitních výsledků. V bodovém
žebříčku národů tohoto MS obsadily naše ženy i muži shodně 6. místo. Velkým pozitivem je úspěšné
obrození ženské části týmu V diskuzi byly zodpovězeny dotazy.
Předsednictvo sekce:
a) bere na vědomí materiál „MS Skotsko 2015 – zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“
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Hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2015, příprava v roce 2016
Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiál „Zpráva o činnosti RD
dospělých OB, sezóna 2015“, ve kterém byla vyhodnocena celoroční příprava dospělé reprezentace
OB, zhodnoceny výsledky na MS a v SP. Ke zprávě proběhla diskuze.
Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný informoval o první verzi přípravy reprezentace
v OB na rok 2016. Zaměření přípravy je nejen MS 2016, ale i na ME, které proběhne v ČR. Plán
bude postupně doplňován a upřesňován.
Předsednictvo sekce:
a) bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 2015“;
b) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2015;
c) bere na vědomí první verzi přípravy reprezentace v OB na rok 2016.
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Seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2017
Vedoucí skupiny rozhodčích Jan Netuka předložil seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2016 a 2017,
po diskuzi byl seznam schválen.
Předsednictvo sekce:
a) schvaluje na návrh skupiny rozhodčích seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2016 a 2017;
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Příprava podzimního metodického semináře
Kristýna Skyvová podala základní informace o semináři trenérů a rozhodčích, který se uskuteční 13.
– 15. 11. 2015 ve Šternberku.

Předsednictvo sekce:
a) bere na vědomí základní informaci o přípravě podzimního metodického semináře.
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Příprava školících akcí sekce OB i oblastí
Projednáno možné školení trenérů 2. třídy. Podklady z oblastí o jednotlivých školících akcích jsou
velmi strohé. V diskuzi řešena i celková úroveň školících akcí.
Předsednictvo sekce:
a) pověřuje Petra Klimpla jednáním o školení trenérů 2. třídy v zimním období 2015/2016
b) pověřuje Petra Klimpla jednat s oblastmi o kalendáři školících akcí T3 a R3 v zimním období
2015/16.
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Příprava testování TSM
Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák podal informaci o testech do TSM. Uskuteční se
v Olomouci, v Praze a v Pardubicích. Podrobnosti byly projednány na schůzce s vedoucími trenéry
TSM, která se uskutečnila 26. 9. 2015 v Klepáčově.
Předsednictvo sekce:
a) bere na vědomí informaci o přípravě testování do TSM.
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Kandidatura ČR na ME dorostu 2018
Daniel Wolf předložil kandidaturu ČR na pořádání ME dorostu v roce 2018.
Předsednictvo sekce:
a) podporuje kandidaturu ČR na pořádání ME dorostu v roce 2018.

10/16 Různé
P sekce OB uděluje mimořádně kvalifikaci T3 Pavlíně Chaloupské (PHK7051), která
neabsolvoval školení T3, ale splňuje ostatní podmínky pro její získání a současně doložila
dostatečnou trenérskou praxi;
sekretariát IOF vyzval ČSOS, aby nominoval Michala Horáčka do foot o-komise IOF; P sekce
OB v případě jeho souhlasu tuto kandidaturu podporuje.
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 10. 10. 2015
Příští schůze P sekce OB se uskuteční 13. 11. 2015 ve Šternberku

