Z á p i s č. 18/2019
z 18. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 21. 9. 2019 v Janově nad Nisou
Přítomni:

Petr Klimpl, Libor Slezák, Daniel Wolf, Jan Netuka, Zdeněk Zuzánek
Marek Cahel
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů, hlasování per rollam
3. Svolání shromáţdění sekce OB 2019
4. Výběrové řízení na pořadatele závodů 2021
5. Hodnocení výsledků MED v OB 2019
6. Informace o přípravě MS v OB 2021
7. Podzimní seminář trenérů a rozhodčích
8. Anketa OB
9. Seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2021
10. Různé
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Aktuální informace
- Výsledky české reprezentace na MS a MSJ
- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2019
- Orientační sporty v České televizi v roce 2020
- Závody WRE 2020
- Stacionární kempy mládeţe
- VV ČSOS schválil Pavla Košárka na pozici šéftrenéra juniorské reprezentace OB (0,5 úvazku) a
na pozici metodika sekce OB (0.5 úvazku) na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021
- IOF Foot-O Event Advisers’ Clinic v Brně v termínu 30. 11 - 1. 12. 2019
- Akce Lesů ČR „Sázíme lesy pro budoucnost“
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Kontrola plnění úkolů, hlasování per rollam
Všechny úkoly byly splněny.
Hlasování per rollam:
a) Vedení sekce doporučilo VV ČSOS na základě posouzení výběrové komise Pavla Košárka na
pozici šéftrenéra juniorské reprezentace OB a na pozici metodika sekce OB (pro 5).
b) Vedení sekce neschválilo odvolání LCE proti rozhodnutí soutěţní komise ve věci povolení
mimořádného startu na M ČR na klasické trati pro Ľuboslavu Weissovou (pro 2, proti 3).
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Svolání shromáţdění sekce OB 2019
Předseda sekce Petr Klimpl předloţil návrh na svolání shromáţdění sekce OB v roce 2019 (Brno, 7.
12. 2019).
Vedení sekce:
a) schvaluje návrh na svolání shromáždění sekce OB v roce 2019 v souladu s předloženým
materiálem.
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Příprava výběrového řízení na pořadatele závodů 2021
Předseda soutěţní komise sekce OB Petr Klimpl předloţil materiál „Kalendář a výběrové řízení na
pořadatele závodů soutěţí sekce OB v roce 2021.“
Výběrové řízení na pořadatele závodů na rok 2021 vychází z těchto principů:
• M a V ČR zachovat ve stejném rozsahu jako dosud (neoddělovat M a V, ale zavést omezení počtu
startujících ve veteraniádě na krátké a klasické trati).
• Vypsat 7 samostatných závodů Českého poháru (3x krátká trať, 2x klasika, 2x sprint), s tím, ţe
závody Českého poháru nebudou spojené se závody ţebříčku B Čechy.
• Ţebříček B vypsat pro dvě oblasti – Morava a Čechy, obě oblasti budou mít šest závodů (závody
ŢB Čechy nebudou spojené se závody Českého poháru).
• Závody ţebříčku B budou vţdy (pokud je to moţné) ve stejném termínu jako závody Českého
poháru.
• Závody Českého poháru štafet – vypsat 4 závody, nevypisovat dva závody na jaře (závody C).
• Vypsat v 1. kole všechny závody (tedy i ŢB, důvodem jsou stesky pořadatelů závodů přidělených
aţ ve 2. resp. 3. kole, ţe mají na přípravy mapy krátký čas).

• Při sestavení návrhu kalendáře byly vzaty v potaz termíny významných mezinárodních akcí:
Vedení sekce:
a) schvaluje vypsání výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2021 podle
předloženého materiálu.
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Hodnocení výsledků MED v OB 2019
Ústřední trenér mládeţe Marek Cahel a předseda komise talentované mládeţe Libor Slezák předloţili
písemně materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2019“. Reprezentace ČR na MED 2019
v Bělorusku byla úspěšná – 4 zlata, 2 bronzy; celkem 14 umístění v TOP10 a řada dalších pěkných
výsledků souhrnně znamenaly 2. místo v poháru národů za Finskem.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí materiál „Hodnocení výsledků MED v OB 2019“;
b) děkuje realizačnímu týmu za práci s dorosteneckým výběrem.
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Informace o přípravě MS v OB 2021
Předseda sekce OB podal informaci o přípravě MS v OB 2021 (centrum Doksy). Byl vydán bulletin
č. 1, příprava v současné době odpovídá času. Informaci doplnil člen organizačního výboru
šampionátu Daniel Wolf.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí informaci o přípravě finále MS v OB 2021.
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Příprava podzimního semináře trenérů a rozhodčích
Předseda metodické komise sekce OB Daniel Wolf podal písemnou i ústní informaci o přípravě
metodického semináře trenérů a rozhodčích, který se uskuteční 22. – 24. 11. 2019 v Jablonci nad
Nisou.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí informaci o přípravě metodického semináře trenérů a rozhodčích.
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Anketa OB
Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě Ankety o nejlepšího o-běţce 2019, která bude
vyhlášena 23. 11. 2019 v Jablonci nad Nisou. Hlasovací lístky připraví Petr Klimpl a Libor Slezák po
závěrečné sérii Světového poháru v Číně.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí informaci o přípravě Ankety o nejlepšího o-běžce 2019.
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Seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2021
Člen skupiny rozhodčích Jan Netuka předloţil seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2021. Současně
podal návrh, aby prolongací pro kvalifikaci rozhodčího byla pouze účast na podzimním semináři
rozhodčích (tedy uţ ne na jarním semináři pořadatelů), popř. absolvování nového školení
rozhodčích.
Vedení sekce:
a) schvaluje seznam rozhodčích 1. třídy na rok 2021;
b) rozhoduje, že prolongací kvalifikace rozhodčího bude účast na podzimním semináři rozhodčích
popř. nové školení rozhodčích.

10/18 Různé
- Školení R2 bude 15. – 16. 2. 2020, vedoucím lektorem bude Roman Zbranek (konkrétní místo na
Moravě bude určeno).
- Místopředseda sekce Libor Slezák navrhl zřízení odvolací komise sekce – bude řešeno v materiálu
Systém práce sekce OB, který bude předloţen Shromáţdění sekce OB.
- Místopředseda sekce Libor Slezák vyslovil nespokojenost s prací soutěţní komise, především
v oblasti udělování výjimek startu na M ČR.
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 21. 9. 2019
Další schůze vedení sekce OB bude 5. 10. 2019 v Tisu u Blatna.

