Z á p i s č. 13/2022
z 13. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 29. 8. 2022
Přítomni:

Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek (on-line)
Libor Slezák

Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů
3. Informace o přípravě úpravy rozpočtu ČSOS na rok 2022 – dopad do sekce OB
4. Novelizace Systému rozhodčích OB, vypsání výběrového řízení
5. Návrh kalendáře na rok 2024, vypsání výběrového řízení na pořadatele v roce 2024
6. Souhrnná zpráva o práci s mládeží v sekci OB – podklad pro VV ČSOS
7. Různé

1/13

Aktuální informace
• sezóna závodů sekce OB je v polovině zatím bez vážnějších problémů
• výsledky významných mezinárodních závodů – MS, ME, WG, AMS, MSJ, MED
• 25. – 27. 11.2022 bude v Chotěboři několik akcí (vyhlášení Ankety OB, O-gala, Valná
hromada ČSOS, seminář trenérů, atd.), součástí bude i Shromáždění sekce OB v sobotu
26. 11. dopoledne (na dalším jednání vedení sekce bude schválen materiál týkající se svolání
Shromáždění sekce)
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Kontrola úkolů
Všechny úkoly byly splněny
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Informace o přípravě úpravy rozpočtu ČSOS na rok 2022 – dopad do sekce OB
Předseda sekce OB Petr Klimpl podal informaci o úpravě rozpočtu ČSOS na rok 2022. Pro rok
2022 byla přidělena ČSOS dotace od NSA ve výši 21.235 tis. Kč, což je o cca 1,7 mil Kč méně,
než je v rozpočtu na rok 2022 schváleném na VH ČSOS. Ekonomická rada ČSOS a
předsednictvo ČSOS připravilo zreálnění rozpočtu, které projedná na počátku září VV ČSOS.
Sekce OB se týkají změny v reprezentaci, v příspěvku za kvalitu závodů sekce OB a centrální
přípravy mládeže. Se všemi zainteresovanými správci kapitol bylo zreálnění projednáno.
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Novelizace Systému rozhodčích OB, vypsání výběrového řízení
Radim Hošek (předseda organizačně metodické komise) a Roman Zbranek (vedoucí skupiny
rozhodčích) předložili návrh novelizace Systému rozhodčích OB, jehož hlavní zásady byly
projednány na minulých jednáních vedení sekce OB. Systém rozhodčích byl dopracován
organizačně metodickou komisí.
Bylo projednáno vypsání výběrového řízení na přidělení kvalifikace R1 na rok 2024 s termínem
podávání přihlášek do 25. 9. 2022.
Vedení sekce OB:
a) schvaluje novelizaci Systému rozhodčích OB;
b) schvaluje vypsání výběrového řízení na přidělení kvalifikace R1 na rok 2024.
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Návrh kalendáře na rok 2024, vypsání výběrového řízení na pořadatele v roce 2024
Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil návrh kalendáře závodů sekce OB na rok 2024.
Současně předložil návrh na vypsání výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB na rok
2024 s termínem podávání přihlášek do 10. 11. 2022.
Vedení sekce OB:
a) schvaluje kalendář závodů sekce OB na rok 2024;
b) schvaluje vypsání výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB na rok 2024.
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Souhrnná zpráva o práci s mládeží v sekci OB – podklad pro VV ČSOS
Na jednání VV ČSOS v březnu 2022 byla sekcí OB předložena zpráva o činnosti Tréninkových
středisek mládeže. Sekci OB bylo doporučeno rozšířit tuto zprávu o hodnocení práce s mládeží
v orientačním běhu jako celku. Předseda sekce OB Petr Klimpl a předseda komise mládeže
předložili materiál „Práce s mládeži v sekci orientačního běhu“ s řadou příloh. O práci s mládeží
a o předloženém materiálu proběhla diskuze.

Vedení sekce OB:
a) bere na vědomí materiál „Práce s mládeži v sekci orientačního běhu“;
b) ukládá komisi mládeže do 10. 11. 2022 posoudit a rozpracovat závěry uvedené v tomto
materiálu.
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Různé
• Vedení sekce OB souhlasí se změnou prostoru Mistrovství a Veteraniády ČR štafet a klubů
v roce 2023. Soutěžní komise doporučila vyřídit kladně žádost OK Lokomotiva Pardubice,
aby se tento šampionát uskutečnil s centrem v obci Krouna (prostor Krouna, Čachnov,
Svratouch, Kameničky).
• Předseda komise reprezentace Daniel Wolf informoval o přípravě reprezentace na podzimní
akce (závěrečné kolo SP, JEC a druhá část MSJ).
• Předseda organizačně metodické komise Radim Hošek informoval o diskuzi k novelizaci
Pravidel OB (knock-out sprint, embarga prostorů především sprintu, atd.). Bude řešeno do
konce roku 2022.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 29. 8. 2022

