
Z á p i s č. 8/2017 
z 9. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 24. 3. 2018 v Hradci Králové 

 

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

  Marek Cahel, Kristýna Skyvová 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

3. Schválení hlasování per rollam 

4. Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2018 

5. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2019 

6. Práce s talentovanou mládeží  

7. Rozvoj OB - projekty OB, Přebor škol, World Orienteering Day 

  8. Informace o přípravě reprezentace OB 

9. Metodická komise - plán činnosti, semináře, metodické dopisy, spolupráce s metodikem 

svazu 

10. Různé 

 

1/9  Aktuální informace 

- informace z jednání VV ČSOS (problematika financování ze strany MŠMT; VSC MŠMT – 

doplnění o Vojtěcha Sýkoru a Tomáše Kubelku; mezinárodní aktivity svazu – finále SP a 

kongres IOF, práce rad ČSOS) 

- termín VH ČSOS – 8. 12. 2018 v Praze 

- vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce ČSOS – 24. 11. 2018 

- výsledky registrace OB 2018 

 

2/9  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/9  Schválení hlasování per rollam 

a) Mezi schůzemi vedení sekce OB proběhlo hlasování per rollam, která se týkalo řešení přestupů 

zahraničních sportovců cizí státní příslušnosti do LCE v mimořádném termínu do 10. 3. 2018. 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje řešení přestupů zahraničních sportovců cizí státní příslušnosti do LCE v mimořádném 

termínu do 10. 3. 2018; o povolení mimořádných přestupů bylo hlasováno per rollam. 

 

4/9 Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2018 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o jednání SK, která hodnotila přípravu na sezónu 2018. Sezóna 

je jako celek připravena.  

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o přípravě o-sezóny 2018.  

 

5/9  Výběrové řízení na pořadatele závodů 2019 

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

sekce OB v roce 2019. Na neobsazené termíny bude vypsáno 3. kolo výběrového řízení. 

Vedení sekce OB: 

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

sekce OB v roce 2019. 

b) Schvaluje vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů soutěží 

sekce OB v roce 2019. 
 

6/9 Práce s talentovanou mládeží 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel podali informaci o první akademii OB (únor 2017, Krasnice). 

Současně byly podány informace o činnosti TSM a dalších plánovaných akcí.  

Vedení sekce OB: 

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

 



7/9 Rozvoj OB 

 Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podrobně komentoval údaje, které byly 

zveřejněny ve Zpravodaji ČSOS 2/2018 (World Orienteering Day, Výukové mapy, Areály pevných 

kontrol, Dny orientace v přírodě, Orientační běh do škol, Přebor škol v OB). 

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 v roce 

2018. 

 

8/9 Informace o přípravě reprezentace 

 Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal informaci o přípravě seniorské a juniorské 

reprezentace OB. Přípravy obou kolektivů probíhají v souladu se schváleným plánem přípravy. 

Vedení sekce OB: 

a)  Bere na vědomí informaci o přípravě reprezentací OB. 

 

9/9  Metodická komise - plán činnosti, semináře, metodické dopisy, spolupráce s metodikem svazu 

 Předseda metodické komise Daniel Wolf přednesl informace o činnosti metodické komise (webová 

stránka s přehledem metodických materiálů, metodický dopis Jirky Fundy) a spolupráci s metodikem 

svazu. Seminář trenérů a rozhodčích se uskuteční 23. – 25. 11. 2018 v Plzni.  

Vedení sekce OB: 

a) Bere na vědomí informaci o prozatímní činnosti metodické komise. 

 

10/9 Různé 

a) Shromáždění sekce OB se uskuteční 8. 12. 2018 v Praze. 

b) Vedení sekce vyjadřuje nespokojenost s nečinností mapového serveru ČSOS (funkčnost 

zajišťuje mapová rada ČSOS). Předseda sekce OB projedná na nejbližším VV ČSOS. 

c) Předseda sekce upozornil na výsledky ankety, kterou zpracoval Jiří Hlaváč, předsedové komisí 

posoudí náměty z této ankety a případně je zapracují do svých plánů činnosti. 

d) Vedení sekce schválilo novelizaci dokumentu Pravidla pro činnost oblastí sekce orientačního 

běhu ČSOS. 

e) Vedení sekce zamítlo žádost o přestup v mimořádném termínu Michala Bořánka z SSU do VSP. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 24. 3. 2018 

Další schůze vedení sekce OB bude 23. 6. 2018 v Chlébské. 


