
Z á p i s č. 15/2022 
z 15. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 8. 11. 2022 

 

 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 

  Hosté: Pavel Košárek, Marek Cahel, Jan Šedivý 

Jednání proběhlo on-line. 
 

 

 

Program:  1. Kontrola úkolů, aktuální informace 

2. Hodnocení sezóny 2022 reprezentace OB dospělých 

3. Hodnocení sezóny 2022 juniorské reprezentace OB  

4. Hodnocení výsledků MED 2022 

5. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2023 

6. Příprava Shromáždění sekce OB 2022 

7. Různé 
 

 

 

1/15 Aktuální informace 

- Výsledky MSJ 2022 v Portugalsku (druhá část). 

- Vyhlášení ankety o nejlepší o-běžce roku 2022 proběhne v Chotěboři v pátek 25. 11. 2022. 

- Změna oblasti: AOP bude od roku 2023 působit oblasti MSK. 
 

2/15 Hodnocení sezóny 2022 reprezentace OB dospělých 

Předseda komise reprezentace Daniel Wolf a šéftrenér reprezentace OB Jan Šedivý předložili 

písemně materiál „Hodnocení činnosti RD v roce 2022“. Reprezentace získala na ME stříbrnou 

medaili (štafeta žen), na WG pak dvě medaile (stříbro Tereza Janošíková, bronz Tomáš Křivda), 

na MS, ME i WG byla řada dalších velmi dobrých umístění. Česká reprezentace stále patří 

ke světové špičce, o čemž svědčí umístění na 5. místě v týmovém Světovém poháru. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti RD v roce 2022“; 

b) oceňuje výsledky české reprezentace v OB na hlavních světových závodech v roce 2022; 

c) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací OB v roce 2022. 
 

3/15  Hodnocení sezóny 2022 juniorské reprezentace OB 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek a předseda komise reprezentace Daniel Wolf předložili 

písemně materiály o činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2022 včetně výsledků MSJ 

(letní i podzimní části). Na MSJ 2022 získala Anna Karlová bronzovou medaili ve sprintu, 

štafeta vybojovala bronz ve sprintových štafetách, reprezentace získala řadu dalších umístění 

v TOP10. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí písemné materiály o činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2022 včetně 

výsledků MSJ; 

b) oceňuje výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2022 v orientačním běhu; 

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

2022. 
 

4/15 Hodnocení výsledků MED 2022 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně materiál „EYOC 2022 – zpráva 

o účasti“. Reprezentace ČR na MED 2022 byla úspěšná – český tým řadu medailí i další umístění 

v TOP10, což znamenalo pro český tým 1. místo v Poháru národů.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „EYOC 2022 – zpráva o účasti“; 

b) děkuje realizačnímu týmu za práci s dorosteneckým výběrem OB v roce 2022. 
 

5/15 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2023 

 Předseda sekce OB předložil návrh Prováděcích předpisů k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2023.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2023. 
 

 



6/15 Příprava Shromáždění sekce OB 2022 

Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrh materiálů na Shromáždění sekce OB (26. 11. 2022 v 

Chotěboři (pozvánka, jednací řád, informace o činnosti vedení sekce OB). Vedení sekce 

projednalo zajištění průběhu Shromáždění sekce (moderátor, mandátová komise, návrhová 

komise, pracovní předsednictvo). 

Vedení sekce: 

a) schvaluje podkladové materiály na jednání Shromáždění sekce OB v roce 2022. 
 

7/15 Různé 

- Byla podána informace o připravované klinice IOF Event Adviserů v termínu 3. – 5. 3. 2023 

v Prostějově. 

- Roman Zbranek informoval o jednání mapové rady (Zderaz, 5. 11. 2022), 

- Proběhla diskuze o akademiích dorostu OB (nezájem o letní akademii). 

- Soutěžní komise shromažďuje náměty na úpravy soutěžních dokumentů sekce na rok 2023, 

případné změny budou zapracovány do SŘ a PP, Pravidla OB se nebudou měnit. 

- Předseda organizační a metodické komise informoval o tom, že osobně projednal snížení 

kvalifikace rozhodčího (Sdělení sekce OB 18/2022) se všemi rozhodčími, kterých se to 

týkalo. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 8. 11. 2022 

 

 


