
Vnitřní předpis sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů

Systém činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS
pro období let 2021 až 2024

Vedení sekce OB zřizuje komise sekce pro řešení odborných záležitostí jako své poradní orgány.

I. Komise reprezentace
1. Komise reprezentace zabezpečuje činnost seniorské a juniorské reprezentace v orientačním běhu.
2. Systém práce s reprezentací:

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje koncepci práce s reprezentací OB předloženou sekcí OB;
- jmenuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
- schvaluje vyslání výpravy na MS, ME a MSJ;
- schvaluje vedoucí výpravy na MS, ME a MSJ;
- schvaluje odměny za umístění na MS, ME, MSJ a SP.

b) Předseda ČSOS:
- podepisuje za ČSOS smlouvy s reprezentanty OB.

c) Sekretariát ČSOS:
- zajišťuje ekonomické služby družstev, vyúčtování jednotlivých akcí;
- sleduje čerpání schváleného rozpočtu družstev;
- zajišťuje (na základě podkladů od šéftrenérů) výstupní informace pro potřeby státních orgánů (MŠMT

ČR, antidopingový výbor ČR, NSA), ČOV, ČUS, IOF apod.;
- spoluorganizuje a koordinuje sponzorské zajištění reprezentačních družstev OB.

d) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise reprezentace;
- oponuje koncepci práce s reprezentací OB předloženou komisí reprezentace;
- projednává zprávy realizačních týmů reprezentací o výsledcích na významných světových soutěžích;
- schvaluje předsedu a členy komise reprezentace sekce OB;
- navrhuje šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB.

e) Komise reprezentace sekce OB:
- zpracovává koncepci práce s reprezentací OB;
- projednává zprávy realizačních týmů reprezentací o výsledcích na významných světových soutěžích;
- podává návrh na šéftrenéry družstva dospělých a juniorů OB;
- oponuje plány přípravy jednotlivých družstev včetně finančního zabezpečení;
- koordinuje činnost jednotlivých družstev (dospělí, junioři);
- oponuje personální obsazení realizačních týmů jednotlivých družstev;
- oponuje nominaci do jednotlivých reprezentačních družstev;
- oponuje nominační kritéria do reprezentace a na jednotlivé akce;
- oponuje nominaci na rozhodující akce - MS, ME, MSJ, SP;
- projednává návrhy na případné zařazení do resortních center (obrana, vnitro, školství);
- spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře, výběru terénu a dalších věcech

podle soutěžního řádu.
f) Šéftrenér:

- zpracovává plán přípravy družstva, včetně finančního rozpočtu, odpovídá za jeho dodržování a za
hospodárné vynakládání finančních prostředků určených na reprezentaci;

- sestavuje realizační tým;
- řídí činnost realizačního týmu při zajišťování a konání akcí reprezentace;
- navrhuje smlouvy s reprezentanty (práva, povinnosti), jsou garantem jejich dodržování ze strany ČSOS;
- po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky do reprezentačního družstva;
- po projednání v komisi reprezentace nominuje závodníky na jednotlivé akce podle plánu přípravy a

nominačních kritérií;
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- odpovídá za přípravu členů družstva v průběhu celého tréninkového roku;

- zajišťuje společně se sekretariátem potřebné výstupní informace pro potřeby MŠMT ČR, ČOS, ČUS a
dalších orgánů.

II. Komise mládeže
1. Komise mládeže zabezpečuje přípravu mládeže do dorosteneckého věku (TSM, SCM, dorostenecká

reprezentace OB, akademie OB, spolupráce s oblastmi).
2. Systém práce s mládeží:

a) Výkonný výbor ČSOS:
- schvaluje vyslání výpravy na MED;
- schvaluje vedoucího výpravy na MED;
- jmenuje ústředního trenéra mládeže;
- schvaluje zřízení a zrušení TSM;
- projednává každoročně zprávu o práci s mládeží.

b) Sekretariát ČSOS:
- zajišťuje ekonomické služby, vyúčtování jednotlivých akcí;
- organizačně řídí ústředního trenéra mládeže OB;
- sleduje čerpání schváleného rozpočtu pro mládež;
- zajišťuje (na základě podkladů od ústředního trenéra mládeže) výstupní informace o práci s mládeží pro

potřeby státních orgánů (NSA, antidopingový výbor ČR), ČOV, ČUS, IOF apod.
c) Vedení sekce OB:

- jmenuje předsedu a schvaluje členy komise mládeže;
- schvaluje koncepci práce s mládeží OB;
- projednává zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS zřízení a zrušení TSM;
- navrhuje výkonnému výboru ČSOS financování TSM,
- projednává zprávu o výsledcích na ME dorostu;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- schvaluje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- schvaluje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- metodicky a obsahově řídí ústředního trenéra mládeže OB;

d) Komise mládeže sekce OB:
- zpracovává koncepci práce s mládeží OB;
- připravuje zprávu o práci s mládeží;
- navrhuje ústředního trenéra mládeže OB;
- oponuje plán práce s mládeží zpracovaný ústředním trenérem mládeže;
- oponuje nominační kritéria na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- navrhuje nominaci závodníků a realizačního týmu na ME dorostu a jiné mezinárodní akce;
- připravuje metodiku srovnávacích testů mládeže;
- navrhuje zařazení jednotlivých závodníků do TSM;
- spolupracuje s Nadací OB (dle jejích požadavků) při přidělování grantů pro SCM a jejich

vyhodnocování;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá TSM;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCM;
- koordinuje činnost a metodicky pomáhá SCD;
- vyhodnocuje pro výkonný výbor ČSOS účelnost využití finančních prostředků poskytnutých ČSOS pro

TSM;
- spolupracuje se soutěžní komisí sekce OB při sestavování kalendáře hlavních závodů sekce OB;
- spolupracuje při přípravě Stacionárních tréninkových kempů a Republikového festivalu žactva;
- metodicky spolupracuje s oblastmi v péči o mládež.

III. Soutěžní komise
1. Soutěžní komise sekce připravuje a řídí celostátní soutěže v orientačním běhu.
2. Systém práce Soutěžní komise:

a) Výkonný výbor ČSOS:
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- schvaluje Pravidla OB;
- schvaluje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- schvaluje Klasifikační sekce OB.

b) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy soutěžní komise;
- schvaluje systém soutěží OB;
- projednává a oponuje Pravidla OB;
- projednává a oponuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- projednává a oponuje Klasifikační řád sekce OB;
- schvaluje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- schvaluje kalendář sekce OB a pořadatele jednotlivých závodů;
- rozhoduje o výjimkách soutěžních licencí OB pro příslušný rok a výjimkách startu na MČR.

c) Soutěžní komise sekce OB:
- navrhuje Pravidla OB;
- navrhuje Soutěžní řád soutěží sekce OB;
- navrhuje Klasifikační řád sekce OB;
- navrhuje Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB;
- navrhuje kalendář sekce OB a na základě výběrového řízení pak pořadatele jednotlivých závodů;
- zajišťuje evidenci licencí (mimo licence získaných v oblastních žebříčcích);
- navrhuje výjimky soutěžních licencí OB pro příslušný rok a výjimky startu na MČR.

IV. Organizační a metodická komise
1. Úkolem Organizační a metodické komise je podpora organizace závodů v OB a zajištění funkční komunikace

mezi vedením sekce a členy sekce, mimo jiné v rámci Skupiny rozhodčích a Trenérské skupiny.
2. Systém práce Organizační a metodické komise:

a) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy Organizační a metodické komise;
- schvaluje vymezení úkolů a kompetencí Organizační a metodické komise;
- jmenuje rozhodčí 1. třídy.

b) Organizační a metodická komise:
- zajišťuje podporu pořadatelů závodů sekce (např. v oblastech technických, marketingových,

administrativních apod.);
- zajišťuje metodickou i funkční podporu malých nebo začínajících pořadatelských klubů;
- zpracovává a koordinuje tvorbu metodických materiálů týkajících se pořádání závodů v OB;
- zajišťuje vertikální komunikaci a plní funkci komunikační spojky mezi vedením sekce a vedením oblastí

nebo jednotlivými kluby;
- zve členy vedení sekce na tyto schůzky;
- řídí Skupinu rozhodčích:
○ Skupina rozhodčích spravuje systém rozhodčích;
○ Skupina rozhodčích organizuje semináře rozhodčích a vede v IS ORIS seznam rozhodčích;
○ Skupina rozhodčích metodicky spolupracuje s oblastmi při přípravě školení rozhodčích 3. třídy.

- řídí Trenérskou skupinu:
○ Trenérská skupina organizuje semináře trenérů a vede v IS ORIS seznam trenérů;
○ Trenérská skupina metodicky spolupracuje s oblastmi při přípravě školení trenérů 3. třídy;
○ Trenérská skupina spolupracuje s Metodickou radou ČSOS na vydávání metodických materiálů pro

OB.

V. Komise rozvoje orientačního běhu
1. Komise rozvoje OB zajišťuje rozvoj orientačního běhu do dalších sfér a organizaci projektů s tímto účelem.
2. Systém práce Komise rozvoje orientačního běhu:

a) Vedení sekce OB:
- jmenuje předsedu a schvaluje členy Komise rozvoje orientačního běhu;
- schvaluje koncepci rozvoje orientačního běhu v dalších sférách (široká veřejnost, školy, další sportovní

svazy – AŠSK, ASPV, atd.).
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b) Komise rozvoje OB:
- spolupracuje s Marketingovou radou ČSOS na propagaci rozvojových aktivit;
- metodicky a organizačně zajišťuje projekty Výukových map a Areálů pevných kontrol;
- metodicky a organizačně zajišťuje Dny orientace v přírodě a World orienteering day;
- metodicky pomáhá klubům při organizování náborových akcí OB;
- ve spolupráci s krajskými svazy organizuje Přebor škol v OB;
- ve spolupráci s AŠSK zajišťuje propagaci Přeboru škol v OB v rámci sportovních aktivit

organizovaných pro základní a střední školy;
- podílí se na zajištění přednášek v rámci seminářů pro pedagogické pracovníky;
- metodicky pomáhá školám v navázání spolupráce s kluby ČSOS;
- metodicky pomáhá školám při organizaci školních závodů;
- spolupracuje s Radou rozvoje ČSOS na rozvojových aktivitách.

Systém činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS byl schválen Shromážděním sekce dne 4. 12. 2021.
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