
Z á p i s č. 19/2016 
ze 19. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 19. 3. 2016 v Hradci Králové 

 

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

  Marek Cahel, Kristýna Skyvová 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

3. Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2016 

4. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2017  

5. Práce s talentovanou mládeží (TSM, akademie) 

6. Metodická komise sekce OB (školení, semináře, metodické dopisy) 

7. Rozvoj OB (projekty OB, Přebor škol, World Orienteering Day, Olympijský park Rio) 

8. Různé 

 

1/19  Aktuální informace 

- informace z jednání P ČSOS (úprava rozpočtu ČSOS, ČSOS hradí vklady na všech M ČR v OB 

v kategoriích dorostu, příprava ME v OB 2016, tématický grant na podporu trenérů žactva)  

- termín Shromáždění sekce OB 2016 – 10. 12. 2016 (Praha) 

- výsledky registrace OB 2016 

- informace o přípravě reprezentací – vše probíhá podle schváleného plánu přípravy 

- vedení sekce schválilo proběhlé hlasování per-rollam o výsledcích 1A. kola výběrového řízení 

na pořadatele závodů sekce OB v roce 2017 

 

2/19  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/19  Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2016 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o jednání SK, která hodnotila přípravu na sezónu 2016. Sezóna 

připravena.  

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o přípravě o-sezóny 2016.  

 

4/19  Výběrové řízení na pořadatele závodů 2017 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 

sekce OB v roce 2017. Všechny termíny byly pořadateli obsazeny. 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje výsledky 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů soutěží 

sekce OB v roce 2017. 

b) Bere na vědomí celkový kalendář závodů soutěží sekce OB v roce 2017. 
 

5/19 Práce s talentovanou mládeží (TSM, akademie) 

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

informaci o první akademii OB (leden 2016, Vracov). Současně byly podány informace o činnosti 

TSM.  

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o práci s talentovanou mládeží. 

 

6/19 Metodická komise sekce OB (školení, semináře, metodické dopisy) 

Od 1. 2. 2016 působí v ČSOS metodik svazu (Kristýna Skyvová), která se stane i předsedkyní 

metodické komise sekce OB. Byla podána informace o náplni práce metodika svazu, která se 

promítne především do metodické práce v sekci OB (školení a semináře trenérů, koordinace školení 

T3, svazový web určený pro metodiku, metodické dopisy, revize sytému trenérů sekce OB včetně 

stanovení rozsahu školení, atd.). Podzimní termín semináře trenérů a rozhodčích je stanoven na 25. – 

27. 11. Proběhly první dvě části školení trenérů 2. třídy (závěrná část bude v dubnu).  V oblastech 

proběhla školení trenérů a rozhodčích 3. třídy. 

Vedení sekce OB: 



a)  Schvaluje Kristýnu Skyvovou předsedkyní metodické komise sekce OB. 

b) Bere na vědomí informace o metodické práci v sekci OB. 

 

7/19 Rozvoj OB 

 Předsedkyně komise rozvoje OB podala další informace k údajům, které byly zveřejněny ve 

Zpravodaji ČSOS 2/2016 (pořádání akcí pro školní mládež a veřejnost v roce 2016 – výukové mapy, 

areály pevných kontrol, dny orientace v přírodě, orientační běh do škol; zajištění celostátní soutěže 

Přebor škol v orientačním běhu ve školním roce 2015/16; World Orienteering Day - 11. 5. 2016; 

Olympijský park Rio-Lipno – termín prezentace OB 7. – 17. 8.). 

Vedení sekce OB: 

a)  Bere na vědomí informace o rozvoji OB. 

b) Vyzývá všechny kluby OB, aby se zapojily do jednotlivých akcí sloužících rozvoji OB. 

 

8/19 Různé 

- Vedení sekce OB bere na vědomí rezignaci Martina Kratochvíla na funkci člena soutěžní 

komise, na návrh oblasti Vysočina jmenuje členem soutěžní komise Aleše Petráčka (SJI6301) 

- Jan Zháňal (ZBM8721) – nezúčastnil se povinného semináře pro R1 v posledních 3 letech = 

licence R1 pro roky 2016 a 2017 zanikla – vedení sekce bere na vědomí 

- Vedení sekce projednalo a schválilo v souladu s přechodnými ustanoveními Stanov ČSOS (čl. 

XVIII. 3) doplnění dokumentu „Pravidla pro činnost oblastí sekce orientačního běhu ČSOS“ 

(názvosloví v souladu se Stanovami ČSOS). 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 19. 3. 2016 

Další schůze vedení sekce OB bude 4. 6. 2016 v Ivančicích. 

 


