
Z á p i s č. 12/2018 
z 12. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 13. 10. 2018 v Krajníčku 

 

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

Hosté: Pavel Košárek, Marek Cahel 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Hodnocení výsledků MS v OB 2018 

4. Hodnocení výsledků MS v OB 2018, hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2018, 

příprava juniorské reprezentace v roce 2019 

5. Příprava školících akcí sekce OB i oblastí  

6. Různé 
 

1/12  Aktuální informace 

- informace o průběhu finále Světového poháru a Kongresu IOF 
 

2/12  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 
 

3/12  Hodnocení výsledků MS v OB 2018 

Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiály „MS Lotyšsko 2018 – 

zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“. MS skončilo pro českou reprezentaci bez medaile, 

pozitivem byla umístění v první desítce – Jana Knapová (5.), sprintová štafeta (5.), štafety mužů (5.) 

i žen (9.). Reprezentace potvrdila, že patří k širší světové špičce. Dále bylo hodnoceno vystoupení na 

ME ve Švýcarsku a AMS ve Finsku. Hodnocení celé sezóny předloží komise reprezentace na dalším 

jednání..  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „MS Lotyšsko 2018 – zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“; 

b) oceňuje výsledky české reprezentace na MS v roce 2018. 
 

4/12 Hodnocení výsledků MSJ v OB 2018 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiály „Hodnocení mistrovství světa 

juniorů v OB 2018“ a „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2018“. Česká 

reprezentace na letošním juniorském šampionátu získala šest cenných kovů, na jejich zisku se 

podíleli junioři a juniorky. Celkem bylo vystoupení na MSJ velmi úspěšné. V diskuzi byla probrána 

celoroční činnost juniorské reprezentace včetně vystoupení na podzimním JEC. Pavel Košárek 

seznámil s první variantou plánu přípravy na rok 2019. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2018“ a „Hodnocení 

činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2018“; 

b) oceňuje výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2018; 

c) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2018. 
 

5/12  Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 

Vedení sekce se zabývalo přípravou školících akcí na další období. Pavel Košárek informoval 

o stavu akreditace školení T2, Jan Netuka informoval o školení T2 v února 2019 v Hradci Králové.  

 Vedení sekce: 

 a)  bere na vědomí informaci o průběhu akreditace školení T2; 

 b)  žádá oblasti, aby sdělili metodické komisi (Daniel Wolf) termíny školících akcí T3 a R3 

v zimním období 2018/19. 
 

6/12 Různé 

- Vedení sekce OB schvaluje zařazení Jana Picka (TJN) do seznamu R1 na roky 2019 – 2020. 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 14. 10. 2018 

 

Příští schůze P sekce OB se uskuteční 23. 11. 2018 v Plzni 

 


