Z á p i s č. 20/2019
z 20. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 23. 11. 2019 v Jablonci nad Nisou
Přítomni:

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

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů
3. Schválení hlasování per rollam
4. Příprava shromáždění sekce OB 2019
5. Informace SK o průběhu sezóny 2019
6. Příprava soutěžní sezóny 2020
7. Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2021
8. Práce s talentovanou mládeží 2019, návrh na rok 2020
9. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2020
10. Hodnocení výsledků MS v OB 2019, hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2019,
příprava reprezentace v roce 2020
11. Různé

1/20

Aktuální informace
- informace z jednání VV ČSOS (rozpočet ČSOS na rok 2020, naplnění STK, metodický web)
- nové mapové klíče pro lesní závody i pro sprint platné od 1. 1. 2020 (přechodné ustanovení pro
lesní závody pro oblastní a vícedenní závody do konce roku 2020)
- anketa o nejlepší o-běžce 2019 (o-gala)
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Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny

3/20

Schválení hlasování per rollam
Proběhlo hlasování per-rollam, které schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2019.
Proběhlo hlasování per-rollam, které navrhlo VV ČSOS Marka Cahla na pozici ústřední trenér
mládeže (0,5 úvazku) na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
Vedení sekce OB:
a) Potvrzuje hlasování per-rollam, které schválilo příspěvky za kvalitu závodů v roce 2019.
b) Potvrzuje hlasování per-rollam, které navrhlo VV ČSOS Marka Cahla na pozici ústřední trenér
mládeže (0,5 úvazku) na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
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Příprava shromáždění sekce OB 2019
Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 7. 12. 2019 v Brně.
Byly projednány materiály:
- program shromáždění sekce
- organizační zabezpečení shromáždění sekce
- jednací řád shromáždění sekce
- zpráva o činnosti vedení sekce od minulého shromáždění sekce
- přehled výsledků reprezentace OB v roce 2019
- vnitřní předpisy sekce (Pravidla činnosti sekce orientačního běhu, Systém činnosti komisí sekce
orientačního běhu ČSOS) – projednané připomínky doplní Klimpl
Vedení sekce:
a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 7. 12. 2019
b) schvaluje návrh vnitřních předpisů sekce OB - Pravidla činnosti sekce orientačního běhu, Systém
činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS – a ukládá je předložit k projednání Shromáždění
sekce OB
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Informace SK o průběhu sezóny 2019
Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 22. 11. 2019, na níž byl hodnocen průběh
soutěží sekce OB v roce 2019. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů
měla velmi dobrou úroveň.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2019;

b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2019 za odvedenou práci při pořádání závodů.
6/20

Informace SK o přípravě sezóny 2020
Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 22. 11. 2019, na níž byly připraveny
soutěže sekce OB na rok 2020. Byly navrženy úpravy soutěží na rok 2020, které budou zapracovány
do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB, změny se týkají především:
- změny kalendáře závodů na podzim (19. - 20. 9. M a V ČR na klasické trati, ZBM; 26. – 28. 9.
Český pohár ve sprintu a štafet)
- úprava Klasifikačního řádu (rozšíření možnosti zisku licence z MSJ a MED)
- zavedení práva startu na V ČR na klasické a krátké trati
- postupy cizinců do finále A na M ČR klasika a KT
- prodloužení startovního intervalu na sprintu a krátké trati ve veteránských kategoriích s malým
počtem startujících
- změna pravidel OB - vliv nových mapových klíčů
- drobné úpravy Rankingu a Rankingu veteránů
- další drobné formulační změny soutěžních dokumentů
Podrobně jsou všechny změny uvedeny v zápisu SK.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí úpravy sportovně technických dokumentů sekce OB (platnost od 1. 2. 2020)
předložené soutěžní komisí.
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Výběrové řízení na pořadatele závodů 2021 – výsledky 1. kola, vypsání 2. kola
Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů
soutěží sekce OB v roce 2021 (termíny, pořadatelé). Na závody M ČR, štafet a sprintu se v 1. kole
přihlásilo jen málo zájemců o pořádání pořadatelé. Proto bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení
podle zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 16/2019.
Vedení sekce:
a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2021;
b) schvaluje vypsání kola 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce
2021.
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Práce s talentovanou mládeží v roce 2019, výhled 2020
Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci
OB v roce 2019 (MED, akademie, TSM). Marek Cahel dále seznámil s výsledky srovnávacích testů
mládeže, které proběhly na čtyřech místech (Pardubice 2x, Olomouc, Praha), testů se zúčastnilo
daleko více dorostenců a juniorů než v loňském roce. Byl předložen návrh seznamu závodníků
zařazených do TSM včetně jejich rozdělení do jednotlivých TSM A, B a nově C. Ještě není dořešeno,
kdo bude v kterém TSM. Vedení sekce navrhuje VV ČSOS dotovat činnost TSM následovně – paušál
30 tis. Kč, TSM A 18, TSM B 12 a TSM C 6 tis. Kč.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci OB v roce 2019;
b) děkuje realizačnímu týmu dorostu za práci v roce 2019;
c) schvaluje seznam závodníků zařazených do TSM na rok 2020;
d) bere na vědomí návrh pro VV ČSOS o rozdělení finančních prostředků pro TSM na rok 2020.
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Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2020
Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní
sezónu 2020, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2019.
Vedení sekce OB:
a) schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2020.

10/20 Hodnocení výsledků MS v OB 2019, hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2019, příprava
reprezentace v roce 2020
Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil v zastoupení předseda komise reprezentace Zdeňka Zuzánka
Zpráva o činnosti reprezentačního družstva v sezóně 2019, kterou zpracoval šéftrenér reprezentace Jan
Šedivý. Reprezentace na MS medaili nezískala, ale výsledky byly velmi dobré, stejně jako výsledky
ve Světovém poháru. Na sezónu 2020 byl zpracován plán přípravy, složení reprezentace, rozpočet
týmu.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí Zpráva o činnosti reprezentačního družstva v sezóně 2019;

b) Oceňuje výsledky reprezentace na MS a ve Světovém poháru;
c) Děkuje realizačnímu týmu a reprezentantům za práci v sezóně 2019.
11/20 Různé
- Člen vedení sekce Jan Netuka informoval o návrh novelizace Systému rozhodčích sekce OB.
- Byla podána informace o připravovaných školeních T3 a R3 v oblastech (ne všechny oblasti
odpověděly) – požadavek na dodržování metodických materiálů ke školení T3 a R3.
- Školení R2 proběhne ve dnech 22. – 23. 2. 2020 (změna termínu) v Brně.
- Na podzim 2020 by měl být další běh akreditovaného školení T2.
- Vedení sekce OB schválilo v souladu s Pravidly OB složení odvolací komise – Jan Fiala (ZBM),
David Hepner (SHK), Hana Hlavová (KON), Jan Petržela (PHK).
- Změna termínu Celostátního finále Přeboru škol – 10. 6. 2019 v Prostějově.
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
23. 11. 2019

