
Z á p i s   č. 17/2015 
ze 17. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 13. 11. 2015 ve Šternberku 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Libor Slezák, Jan Netuka 

  Marek Cahel 

Omluveni:  Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 

 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Příprava shromáždění sekce OB 2015 

4. Informace SK o průběhu sezóny 2015 

5. Informace SK o přípravě sezóny 2016 

6. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2017 

7. Rozdělení talentů do TSM na základě testů 

8. Informace o plánu přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2016 

9. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2016 

10. Různé 

 

1/17  Aktuální informace 

- informace z jednání P ČSOS dne 21. 10. 2015 a 11. 11. 2015 (rozpočet ČSOS na rok 2016, 

příprava ME v OB 2016, jednání s Českou televizí, Prováděcí pokyny pro evidenci členů ČSOS 

na rok 2016) 

- anketa o nejlepší o-běžce 2015 (o-gala) 
 

2/17  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny 
 

3/17 Příprava shromáždění sekce OB 2015 

Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 28. 11. 2015 

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 2015 

-  hlavní úkoly sekce na rok 2016 

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 28. 11. 2015. 
 

4/17 Informace SK o průběhu sezóny 2015 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 13. 11. 2015, na níž byl hodnocen průběh 

soutěží sekce OB v roce 2015. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů 

měla velmi dobrou úroveň, zvláště všechny M ČR.  

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2015; 

b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2015 za odvedenou práci při pořádání závodů. 
 

5/17 Informace SK o přípravě sezóny 2016 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 13. 11. 2015, na níž byly připraveny 

soutěže sekce OB na rok 2016. Byly navrženy nepatrné úpravy soutěží na rok 2016, které budou 

zapracovány do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB. Podrobně jsou všechny změny 

uvedeny v zápisu SK. 

Předsednictvo sekce: 

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

2016) předložené soutěžní komisí. 
 

6/17 Výběrové řízení na pořadatele závodů 2017 – výsledky 1. kola, vypsání 1A. a 2. kola 



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

soutěží sekce OB v roce 2017 (termíny, pořadatelé). Byla vypsána další dvě kola výběrového řízení 

(1A. a 2.) podle zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 16/2015. 

Předsednictvo sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2017; 

b) schvaluje vypsání kola 1A. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2017. 

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

2017. 
 

7/17 Rozdělení talentů do TSM na základě testů 

 Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák a ústřední trenér mládeže Marek Cahel podali 

informaci o průběhu srovnávacích testů mládeže, které proběhly v říjnu v Olomouci, v Praze a 

v Pardubicích (výsledky byly zveřejněny). Testování se zúčastnilo 245 závodníků ve věku 14 – 19 let. 

Na základě výsledků závodů (lesní disciplíny i sprint) a těchto testů byli vybrání závodníci do TSM 

(skupina A a B), na základě zdůvodněných návrhů byly uděleny i „divoké karty“. Celkový počet 

zařazených do TSM na rok 2016 je 141 (52 ve skupině A, 89 ve skupině B). Současně byl zpracován i 

návrh na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM podle počtu zařazených členů (celková 

částka 1480 tis. Kč). 

Předsednictvo sekce: 

a) schvaluje zařazení závodníků do TSM na rok 2016 podle předloženého návrhu; 

b) doporučuje P ČSOS schválit rozdělení finančních prostředků na jednotlivá TSM podle 

předloženého návrhu. 
 

8/17 Plán přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2016 

Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek zaslal písemně konečné plány přípravy reprezentace 

dospělých a juniorů na rok 2016, nominační kritéria na rozhodující akce budou zveřejněna nejpozději 

do konce ledna 2016. Současně bylo předloženo i složení seniorské a juniorské reprezentace OB na 

rok 2016. 

Předsednictvo sekce: 

a) bere na vědomí informaci o plánu přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2016; 

b) bere na vědomí složení seniorské a juniorské reprezentace OB na rok 2016. 
 

9/17 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2016 

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

sezónu 2016, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2015, dochází ke zvýšení členského 

příspěvku pro registraci v sekci z 90 na 100 Kč (dospělí). 

Předsednictvo sekce OB: 

a) Schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2016. 
 

10/17 Různé 

- P sekce OB vzalo na vědomí sdělení AOP, že se tento klub od roku 2016 zapojuje do soutěží a 

další činnosti v rámci Hanácké oblasti; 

- P sekce vzalo na vědomí, že předsedou oblasti Moravskoslezský kraj se stal Milan Binčík; 

- P sekce OB schvaluje za člena soutěžní komise sekce OB Pavel Rychlá (místo Josefa Zajíce); 

- P sekce OB schválilo žádost Anny Gavendové (TRI4650) o prodloužení trenérské kvalifikace T2 

do roku 2016 (v roce 2015 nemohla absolvovat seminář trenérů, který kvalifikaci trenéra 

prodlužuje); 

- P sekce OB neschválilo žádosti o mimořádné udělení kvalifikace R3 pro Petra Losmana 

(PHK7901) a Tomáše Udržala (LPU8002) 

- P sekce OB vzalo na vědomí termíny školení T2: 18. – 21. 2. 2016 a 3. – 6. 3. 2016 (garant 

školení Marek Cahel) 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

13. 11. 2015 

 


