Z á p i s č. 16/2019
z 16. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 23. 3. 2019
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf, Libor Slezák
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2019
4. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2020
5. Úpravy soutěží sekce OB po roce 2020
6. Různé

1/16

Aktuální informace
- výsledky registrace OB 2019

2/16

Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.

3/16

Kontrola přípravy soutěžní sezóny 2019
Předseda SK Petr Klimpl informoval o jednání SK, která hodnotila přípravu na sezónu 2019. Sezóna
je jako celek připravena.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informaci o přípravě o-sezóny 2019.

4/16

Výběrové řízení na pořadatele závodů 2020
Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů
sekce OB v roce 2020. Na neobsazené termíny bude vypsáno 3. kolo výběrového řízení.
Vedení sekce OB:
a) Schvaluje výsledky 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů soutěží
sekce OB v roce 2020.
b) Schvaluje vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů na pořadatele závodů soutěží
sekce OB v roce 2020.
c) Schvaluje přidělení celostátního finále Přeboru škol 2020 JPV.

5/16

Úpravy soutěží sekce OB po roce 2020
Předseda SK Petr Klimpl informoval o jednání soutěžní komise, na kterém byly projednány návrhy
úpravy soutěží sekce OB po roce 2020 (plnění usnesení Shromáždění sekce OB z prosince 2018).
Vedení sekce OB:
a) Schvaluje průběžnou informaci o úpravách soutěží sekce OB po roce 2020 podle předloženého
materiálu.
b) Schvaluje vypsání veřejné ankety týkající se soutěží sekce OB po roce 2020.
c) Ukládá soutěžní komisi předložit další zprávu o úpravě soutěží sekce OB po roce 2020 na schůzi
vedení sekce v červnu 2019.

6/16

Různé
a) Vedení sekce schvaluje mimořádné udělení kvalifikace T3 Janě Brukové (TRI7150) a Adamu
Chromému (TBM8841) – omezeno do 31. 12: 2021.
b) Vedení sekce bere na vědomí rezignaci Davida Aleše na členství v soutěžní komisi sekce OB a
jmenuje členem soutěžní komise sekce OB Jana Skoupého (STE9411).
c) Vedení sekce obdrželo stížnost TBM na postup Libora Zřídkaveselého při organizací školení
trenérů T3 v Jihomoravské oblasti; vedení sekce se bude touto stížností zabývat po obdržení
stanoviska Jihomoravské oblasti.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 23. 3. 2019

