
Z á p i s č. 14/2019 
z 14. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 13. 1. 2019 

 

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

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Vyhodnocení shromáždění sekce 2018 

4. Plán jednání vedení sekce na rok 2019 

5. Sportovně technické dokumenty sekce OB pro rok 2019 

6. Různé 
 

1/14  Aktuální informace 

- evidenční listy klubů, platba členských příspěvků klubů; 

- dotace pro TSM schválena VV ČSOS; 

- granty SCM a SCD od Nadace OB; 

- realizace Stacionární tréninkové kempy od roku 2020 i pro sekci OB (pilotní ověření LOB); 

- organizační, technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021; 

- WRE závody v OB v roce 2019. 
 

2/14  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly z minulých jednání předsednictva sekce OB byly splněny. 
 

3/14  Vyhodnocení shromáždění sekce 2018 

Shromáždění sekce 2018 v Praze proběhlo bez problémů. Byly probrány úkoly vyplývající z diskuze 

s tím, že si je jednotlivé komise zapracují do svých plánů činnosti. Hlavní body: 

koncepce soutěží sekce OB s ohledem na počty závodníků – SK (Klimpl) 

roztříštěnost důležitých informačních webových stránek OB – sekretariát ČSOS (Klimpl) 

svazový SW pro pořádání závodů – sekretariát ČSOS (Klimpl) 

problémy vstupu do lesa (vlastníci, CHKO) – VV ČSOS (Klimpl) 

Vedení sekce OB: 

a) Ukládá realizovat úkoly, které vyplynuly z diskuze na Shromáždění sekce OB 
 

4/14 Plán jednání vedení sekce na rok 2019 

 23. 3.  Hradec Králové 

 22. 6. Markoušovice 

 21. 9. Janov nad Nisou 

   5. 10. Tis u Blatna 

 23. 11. ? (v místě konání semináře trenérů a rozhodčích OB) 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje plán jednání vedení sekce na rok 2019 
 

5/14 Sportovně technické dokumenty sekce OB pro rok 2019 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil: 

a) směrnici: Ověřené systémy označování závodních průkazů; 

b) drobnou novelizaci Klasifikačního řádu (úprava průměru v oblastním žebříčku); 

c) novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB (zrušení Českého poháru veteránů, zavedení 

Rankingu veteránů, řada drobných formulačních úprav v návaznosti na nová Pravidla OB); 

d) Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2019. 

Vedení sekce OB: 

a) schvaluje směrnici: Ověřené systémy označování závodních průkazů; 

b) schvaluje novelizaci Klasifikačního řádu sekce OB; 

c) schvaluje novelizaci Soutěžního řádu soutěží sekce OB; 

d) schvaluje Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2019. 
 

6/14 Různé 

- Pracovní seminář sekce OB (brainstorming) pro přípravu koncepcí soutěží sekce OB po roce 

2021 proběhne ve dnech 23. a 24. 2. 2019 v Pardubicích; počet účastníků 20 – 25 (vedení sekce, 

zástupci soutěžní komise, zástupci komise talentované mládeže, zástupci komise reprezentace; 

zástupci komise rozvoje OB a metodické komise); organizačně zajistí Klimpl. 



- Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční 23. 3. 2019 v Hradci Králové. 

- Školení rozhodčích 2. třídy proběhne v Hradci Králové 16. – 17. 2. 2019. 

- Přehled známých školení T3 a R3 v oblastech: 

12. – 13. 1. 2019 školení rozhodčích 3. třídy (Hanácká oblast); 

26. – 27. 1. 2019 školení rozhodčí OB 3. třídy (Středočeská oblast); 

15. – 17. 2. 2019 školení trenérů 3. třídy (Východočeská oblast). 

-  Byla podána informace o přípravě smluv s pořadateli závodů soutěží sekce OB 2019 – smlouvy 

připraveny k podpisu. 

- Vedení sekce schvaluje na návrh metodické komise mimořádní přidělení T3: 

- Jan Šedivý (PGP8409) - trenér seniorské reprezentace OB; 

- Iva Košárková (PGP8155) - asistentka trenéra juniorské reprezentace OB. 

- Vedení sekce schvaluje na návrh skupiny rozhodčích mimořádné prodloužení do konce března 

2019: 

- R3: Martin Kondrát (PGP6501); 

- R3: Martin Kunz (BBM7101); 

- R3: Libor Adámek (ABM6707); 

- R2: Bořivoj Skryja (PZR 6106). 

 
 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 13. 1. 2019 

Příští jednání vedení sekce OB bude 23. 3. 2019 v Hradci Králové 


