
Z á p i s   č. 19/2019 
z 19. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 5. 10. 2019 v Tisu u Blatna 

 

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

  Pavel Košárek 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Hodnocení výsledků MSJ v OB 2019, hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v 

roce 2019, příprava juniorské reprezentace v roce 2020 

4. Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 

5. Různé 

 

1/19  Aktuální informace 

- Výsledky české reprezentace na SP ve Švýcarsku 

- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2019 

- Vypsání výběrového řízení na ústředního trenéra mládeže 

- Vydání O-knihy 2019 

- Otevřený dopis Jaroslava Havlíka vedené ČSOS 
 

2/19  Kontrola plnění úkolů, hlasování per rollam 

Všechny úkoly byly splněny. 
 

3/19 Hodnocení výsledků MSJ v OB 2019, hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2019, 

příprava juniorské reprezentace v roce 2020 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek předložil písemně materiály „Hodnocení mistrovství světa 

juniorů v OB 2019“ a „Hodnocení činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2019“. Na MSJ 2019 

v Dánsku získala Tereza Janošíková bronzovou medaili na krátké trati, v dalších dvou individuálních 

závodech se umístila na „velké bedně“. Tomáš Křivda skončil ve sprintu devátý, obě české štafety 

obsadily páté místo. Vystoupení na MSJ lze hodnotit jako úspěšné. V diskuzi byla probrána 

celoroční činnost juniorské reprezentace včetně vystoupení na podzimním JEC. Pavel Košárek 

seznámil s první variantou plánu přípravy na rok 2020. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2019“ a „Hodnocení 

činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2019“; 

b) oceňuje výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2019; 

c) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2019. 
 

4/19 Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 

Vedení sekce se zabývalo přípravou školících akcí na další období. Pavel Košárek informoval 

o průběhu akreditovaného školení T2, Jan Netuka informoval o školení R2 v února 2020 na Moravě. 

Byly podány informace o programu semináře trenérů a rozhodčích v listopadu v Jablonci nad Nisou. 

 Vedení sekce: 

 a)  žádá oblasti, aby sdělili metodické komisi (Daniel Wolf) termíny školících akcí T3 a R3 

v zimním období 2019/20. 
 

10/19 Různé 

- Vedení sekce OB schvaluje zařazení Martin Posselt (TJN6802) do seznamu R1 na roky 2020 – 2021. 

- Předseda sekce Petr Klimpl předložil návrhy dvou vnitřních předpisů sekce „Pravidla činnosti sekce 

orientačního běhu“ a „Systém činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS“. Připomínky k oběma 

materiálům zašlou členové vedení sekce a předsedové komisí do 10. 11. 2019 zpracovateli. Následně 

budou předpisy projednány ve vedení sekce a předloženy shromáždění sekce v prosinci 2019. 
 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 7. 10. 2019 

Další schůze vedení sekce OB bude 23. 11. 2019 v Jablonci nad Nisou. 

 


