Z á p i s č. 3/2017
z 3. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 10. 6. 2017 v Lipnici nad Sázavou
Přítomni:
Omluven:

Petr Klimpl, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek, Jan Netuka
Marek Cahel, Kristýna Skyvová
Daniel Wolf,

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Schválení hlasování per rollam
4. Informace komise talentovaní mládeže
5. Informace komise reprezentace
6. Informace o činnosti KROB
7. Informace o složení a činnosti metodické komise
8. Různé

1/3

Aktuální informace
- Informace z jednání P ČSOS
o aktuální ekonomická situace svazu nebude omezena sportovní a organizační činnost
svazu a bude dodržen schválený rozpočet na rok 2017, budou použity prostředky z
rezervy ČSOS;
o příprava série Světového poháru v OB v roce 2018 – návštěva kontrolora IOF proběhla
úspěšně;
o návštěva předsedy foot o-komise IOF – posouzení naší kandidaturu na pořádání MS
2021;
o jednání představitelů federací orientačních sportů středoevropských zemí v listopadu
v Praze;
o novelizace Stanov ČSOS - připomínky;
- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2017.
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Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.
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Schválení hlasování per rollam
Proběhlo hlasování per-rollam, které schválilo přidělení závodů ve 3. Kole výběrového řízení na
pořadatele závodů sekce OB v roce 2018.
Vedení sekce OB:
a) Potvrzuje hlasování per-rollam, které schválilo přidělení závodů ve 3. Kole výběrového řízení na
pořadatele závodů sekce OB v roce 2018.
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Informace komise talentovaní mládeže
Předseda komise talentované mládeže sekce OB Libor Slezák společně s ústředním trenérem
mládeže podali informaci o:
- proběhlé nominaci na ME dorostu na Slovensku;
- zajištění závěrečné přípravy na ME dorostu;
- zajištění akademie OB v červenci;
- přípravě sportovních testů mládeže v podzimních měsících;
- o práci TSM.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace komise talentovaní mládeže.
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Informace komise reprezentace
Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal informaci o:
- proběhlé nominaci na MS v Estonsku;
- proběhlé nominaci na WG v Polsku;

- proběhlé nominaci na MSJ ve Finsku;
- o dosavadním průběhu přípravy seniorské a juniorské reprezentace OB
Diskutována byla vhodnost nominace Terezy Janošíkové na 3 vrcholné akce v průběhu jednoho
měsíce.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace komise reprezentace.
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Informace o činnosti komise rozvoje OB
Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podala informaci o:
- realizaci World Orienteering Day 2017 v ČR;
- přeboru škol – krajská kola a celostátní finále;
- akci OB do škol
- areálech pevných kontrol
- Dnech orientace v přírodě
- dalších aktivitách KROB
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace o činnosti komise rozvoje OB.
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Informace o složení a činnosti metodické komise
Předseda metodické komise Daniel Wolf podal písemně informaci o složení metodické komise (Jan
Picek, Kristýna Skyvová, Roman Zbranek). Dále byla podána informace o plánu činnosti komise –
seminář (24. – 26. 11. ve Šternberku), plán vydávání metodických materiálu v roce 2017, výhled
vydávání metodických materiálů v budoucnosti a webové stránky metodiky.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informaci o činnosti metodické komise.
b) Schvaluje za členy metodické komise: Jan Picek, Kristýna Skyvová, Roman Zbranek
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Různé
- Vedení sekce OB požaduje od mapové rady ČSOS urychlené řešení zavedení nového mapového
klíče ISOM do podmínek ČSOS.
- Byla diskutována příprava termínoví listiny na rok 2019 (požadavek juniorské reprezentace).

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 11. 6. 2017

