
Z á p i s č. 26/2020 
z 26. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 7. 10. 2020 

 

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

Omluven: Zdeněk Zuzánek 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Kontrola plnění úkolů 

3. Stav soutěží sekce OB v roce 2020 

4. Přidělení licencí R1 na období 2021–22 

5. Svolání shromáždění sekce OB 2020 

6. Reprezentace OB – stav přípravy dospělých a juniorů 

7. Talentovaná mládež – výsledky STM 

8. Metodická činnost – ediční činnost, semináře 

9. Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

10. Různé 

 

1/26  Aktuální informace 

- zrušení všech oficiálních mezinárodních závodů ze strany IOF 

- Euromeeting je zatím v plánu uspořádat (v omezeném rozsahu) 

- svolána Valná hromada ČSOS na 12. 12. 2020 

- anketa o nejlepšího O-sportovce roku 2020 bude v režii jednotlivých sekcí 

- finanční situace ČSOS  

- možné návrhy do komisí IOF 

- stacionární tréninkové kempy pro rok 2021 budou (zima jih Evropy, prázdniny Skandinávie) 

- vydání O-knihy 2020 (ročenka ČSOS) 

- LODM v Olomouci v roce 2021 bude na přelomu června a července 
 

2/26  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 
 

3/26 Stav soutěží sekce OB v roce 2020 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl podal informaci o tom, jaké závody soutěží sekce OB a 

oblastních soutěží v roce 2020 zatím proběhly. V období 5. – 18. 10. 2020 jsou všechny celostátní i 

oblastní závody s počtem účastníků nad 130 lidí zrušeny. 

Vedení sekce dále probralo možnosti pořádání dalších závodů v roce 2020. Vedení sekce OB ruší 

v letošním roce: 

Mistrovství ČR v nočním OB 

Tři neuskutečněné závody žebříčku A 

Žebříček A 2020 

 Ostatní závody budou řešeny operativně na základě aktuálně vyhlášených opatření vládou ČR a 

MZd. Pokud se situace uvolní, bude snaha uspořádat letos co nejvíce závodů. 

Vedení sekce se dále zabývalo dopadem neúplné sezóny 2020 do sezóny 2021. Ranking a Ranking 

veteránů je vyřešen. Jak postupovat v licencích navrhne soutěžní komise vedení sekce OB tak, aby 

řešení mohlo být zveřejněno do 18. 10. 2020.  

Vedení sekce OB: 

a) bere na vědomí informaci předsedy soutěžní komise o průběhu soutěží sekce OB a oblastních 

soutěží v roce 2020; 

b) ruší v roce 2020: Mistrovství ČR v nočním OB; 3 neuskutečněné závody žebříčku A a celkový 

Žebříček A 2020; 

c) ukládá předsedovi soutěžní komise po projednání s pořadatelem SJI operativně předložit 

s ohledem na situaci vedení sekce možnost konání MČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva 

nejpozději do 8. 11. 2020; 

d) ukládá předsedovi soutěžní komise předložit do 15. 10. 2020 návrh na řešení dopadu neúplné 

sezóny 2020 do licencí na rok 2021. 

 

 
 



4/26 Přidělení licencí R1 na období 2021 – 22 

Člen skupiny rozhodčích Jan Netuka předložil seznam rozhodčích 1. třídy, kterým byla přidělena 

licence na roky 2021-22.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2021-22. 
 

5/26 Svolání shromáždění sekce OB 2020 

 Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2020 (Praha, 

12. 12. 2020). 

Vedení sekce: 

a) schvaluje návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2020 v souladu s předloženým 

materiálem. 

 

6/26 Reprezentace OB – stav přípravy dospělých a juniorů 

Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek písemně seznámil s přípravou reprezentací v roce 

2020. V současné době se připravují plány přípravy na rok 2021.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě reprezentací OB. 

 

7/26 Talentovaná mládež 

Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák podal informaci o proběhlých srovnávacích 

testech mládeže (zúčastnilo se na 4 místech celkem 285 závodníků a závodnic). Návrh na zařazení do 

TSM v roce 2021 bude předložen vedení sekce do 10. 11. 2020. Současně podal informaci o srpnové 

Akademii OB. Seminář trenérů TSM má dvě alternativy – pokud bude seminář trenérů, tak proběhne 

po jeho skončení v neděli 29. 11. 2020; v případě neuskutečnění semináře trenérů proběhne seminář 

TSM on-line v úterý 17. 11. v podvečer. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci komise talentované mládeže o STM v roce 2020. 

 

8/26 Metodická činnost 

Předseda metodické komise Daniel Wolf podal informaci o metodické činnosti: 

Rozvoj metodického portálu: 

- on-line tréninkový deník (návaznost na chytré hodiny, Stravu, apod.) 

- nové OB postupy 

- nová tréninková videa (protahování, …) 

- možnosti e-learningu 

- o-kvízy 

Seminář trenérů – sobota 28. 11. on-line přednášky, neděle 29. 11. prezenční část Tři studně) 

Ediční činnost:  

- Můj první O-deník" (pracovní sešit pro děti od 6 do 12 let) – autor Alena Voborníková 

- novelizace metodické dopisu Sprint (stavba tratí Wolf, Mrázek; trénink Král, mapy Hejna) 

- metodický dopis Organizace závodů – autor Jan Picek 

Seminář rozhodčích proběhne v prosinci nebo v lednu (bude upřesněno podle situace). 

Školení rozhodčích 2. třídy je připravováno na 20. - 21. 2. 2021. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o metodické činnosti; 

b) děkuje Metodické radě ČSOS za spolupráci při metodické činnosti. 

 

9/26 Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil návrh na vypsání výběrového řízení na pořadatele 

dosud neobsazených závodů soutěží sekce OB v roce 2022 (většina závodů je obsazena přesunem 

pořadatelů z roku 2021). 

Vedení sekce: 

a) přiděluje pořádání M a V ČR v nočním OB a následného ŽA v roce 2021 pořadateli VPM; 

b) přiděluje pořádání M a V ČR v nočním OB a následného ŽA v roce 2022 pořadateli VSP; 

c) schvaluje vypsání výběrového řízení na pořadatele neobsazených závodů soutěží sekce OB v roce 

2022. 



 

10/26 Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2022 

- závody WRE v roce 2021 – návrh připraví soutěžní komise 

- anketa Nejlepší o-běžec roku 2020 – vyhlášení připraví Klimpl a Slezák 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 7. 10. 2020 

 


