
Z á p i s   č. 13/2018 
z 13. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 24. 11. 2018 v Plzni 

 

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

  Marek Cahel 

Omluveni: Libor Slezák 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 

 

Program:  1. Aktuální informace  

2. Kontrola úkolů  

3. Schválení hlasování per rollam 

4. Příprava shromáždění sekce OB 2018  

  5. Informace SK o průběhu sezóny 2018  

6. Příprava soutěžní sezóny 2019  

7. Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2020 

8. Práce s talentovanou mládeží v roce 2019 

9. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2019 

10. Různé 
 

1/13  Aktuální informace 

- informace z jednání VV ČSOS (rozpočet ČSOS na rok 2019, rozvojové o-programy, schválení 

nových Pravidel OB, úpravy IS ORIS, nový disciplinární řád) 

- výsledek jednání odvolací komise sekce OB 

- anketa o nejlepší o-běžce 2018 (o-gala) 
 

2/13  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny 
 

3/13  Schválení hlasování per rollam 

Proběhlo hlasování per-rollam, které schválilo nová Pravidla OB s účinností od 1. 2. 2019.  

Proběhlo hlasování per-rollam, které schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2018. 

Vedení sekce OB: 

a) Potvrzuje hlasování per-rollam, které schválilo nová Pravidla OB s účinností od 1. 2. 2019. 

b) Potvrzuje hlasování per-rollam, které schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2018. 
 

4/13 Příprava shromáždění sekce OB 2018 

Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 8. 12. 2018 v Praze.  

Byly projednány materiály: 

- program shromáždění sekce 

- organizační zabezpečení shromáždění sekce 

- jednací řád shromáždění sekce 

- zpráva o činnosti vedení sekce od minulého shromáždění sekce 

- přehled výsledků reprezentace OB v roce 2018 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 8. 12. 2018. 
 

5/13 Informace SK o průběhu sezóny 2018 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 23. 11. 2018, na níž byl hodnocen průběh 

soutěží sekce OB v roce 2018. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů 

měla velmi dobrou úroveň, až na velmi diskutovaný květnový závod ve sprintu v Plzni.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2018; 

b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2018 za odvedenou práci při pořádání závodů. 
 

6/13 Informace SK o přípravě sezóny 2019 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 23. 11. 2018, na níž byly připraveny 

soutěže sekce OB na rok 2019. Byly navrženy úpravy soutěží na rok 2018, které budou zapracovány 

do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB, změny se týkají především: 

- zrušení Českého poháru veteránů 

- zavedení veteránského Rankingu 

- v ŽB určení oblasti, jejichž závodníci jsou v daném ŽB hodnoceni hodnoceni 



- omezit účast na M a V ČR na krátké a klasické trati (u 16, 18, 20 snížit na klasice počet z ŽB na 

10; u 21 snížit počet z Rankingu na 170; v prostoru M ČR nemůže být jiná sportovní akce v OB; 

omezit start cizinců; ve veteraniádě zavést právo startu na základě veteránského Rankingu 

- na MČR klubů a oblastních výběrů žactva nevypisovat kategorii mix žactvo 

- od roku 2020 oddělit M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva (žactvo vypsat ve stejném 

termínu jako je M ČR na klasice) 

- úprava maximální výše vkladů: M ČR klasika 500 Kč, M ČR KT 400 Kč, ostatní závody navýšit 

o 20 Kč 

- další drobné formulační úpravy ve sportovně technických dokumentech 

Podrobně jsou všechny změny uvedeny v zápisu SK. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí úpravy sportovně technických dokumentů sekce OB (platnost od 1. 2. 2019) 

předložené soutěžní komisí. 
 

7/13 Výběrové řízení na pořadatele závodů 2020 – výsledky 1. kola, vypsání 1a. a 2. kola 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 

soutěží sekce OB v roce 2020 (termíny, pořadatelé). Především na štafetové závody a závody ve 

sprintu se v 1. kole nepřihlásili pořadatelé. Proto bylo vypsáno 1a. kolo výběrového řízení na tyto 

závody a následně i 2. kolo výběrového řízení podle zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 

24/2018. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2020; 

b) schvaluje vypsání kola 1a. a 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB 

v roce 2020. 
 

8/13 Práce s talentovanou mládeží v roce 2020 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci 

OB v roce 2018 (MED, akademie, TSM). Marek Cahel dále seznámil s výsledky srovnávacích testů 

mládeže, které proběhly na čtyřech místech (Trutnov, Přerov, Praha, Pardubice), testů se zúčastnilo 

daleko více dorostenců a juniorů než v loňském roce. Byl předložen návrh seznamu závodníků 

zařazených do TSM včetně jejich rozdělení do jednotlivých TSM (do TSM A je zařazeno 71 

závodníků, do TSM B pak 88 závodníků, celkem tedy 159). Vedení sekce konstatuje, že počet 

navržených závodníků značně překračuje dosavadní počty (argumentace je, že všichni navržení splnili 

stanovenou hranici bodů STM). K tomu, aby se situace neopakovala i v roce následujícím, bylo přijato 

usnesení. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci OB v roce 2018; 

b) děkuje realizačnímu týmu dorostu za práci v roce 2018; 

c) schvaluje seznam závodníků zařazených do TSM včetně jejich rozdělení do jednotlivých TSM; 

d) bere na vědomí návrh pro VV ČSOS o rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivá TSM; 

e) ukládá komisi talentované mládeže přijmout pro roky následující taková kritéria, aby počet členů 

zařazených do TSM nepřekročil 120, přičemž poměr členů v TSM A a v TSM B by měl být cca 

3:4. 
 

9/13 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2019 

Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2019, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2018. 

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2019. 
 

10/13 Různé 

- Vedení sekce OB děkuje Janu Fialovi a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě nových Pravidel 

OB. 

- Vedení sekce schvaluje doplnění komise talentované mládeže sekce OB o Pavlínu Chaloupskou 

(PHK). 

- Byla podána informace o připravovaných školeních T3 a R3 v oblastech (ne všechny oblasti 

odpověděly) – požadavek na dodržování metodických materiálů ke školení T3 a R3. 

- Skupina rozhodčích dopracuje do březnového jednání vedení sekce OB Systém rozhodčích sekce 

OB s případným využitím námětů Jana Fialy, které projednala i soutěžní komise. 



- Vedení sekce OB se zabývalo námětem Jiřího Valeše na zavedení hostování v kategorii dospělých 

stejným systémem jako v dorostu – na doporučení soutěžní komise nebyl návrh schválen. 

- Vedení sekce OB opětovně upozorňuje mapovou radu ČSOS na nutnost zprovoznění všech 

vlastností mapového portálu ČSOS (např. zadávání embargovaných prostorů). 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

24. 11. 2018 

 


