
Z á p i s č. 22/2016 
z 22. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 8. 10. 2016 v Novém Boru 

 

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

Hosté: Radek Novotný, Marek Cahel, Kristýna Skyvová 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Hodnocení výsledků MS v OB 2016, hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2016, 

příprava v roce 2017 

4. Seznam R1 na roky 2017 a 2018  

5. Příprava podzimního metodického semináře  

6. Příprava školících akcí sekce OB i oblastí  

7. Různé 

 

1/22  Aktuální informace 

- příprava Ankety 2016 v sekci OB 

- informace p jednání s MO ČR 

 

2/22  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/22  Hodnocení výsledků MS v OB 2016 

Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiál „MS Švédsko 2016 – 

zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“. MS skončilo pro českou reprezentaci bez medaile, 

pozitivem bylo umístění Vojtěcha Krále a sprintové štafety na 6. místě. Zatímco muži potvrdili, že 

patří k širší světové špičce (až na nevydařené štafety), ženám se nedařilo a nedokázaly navázat na 

loňské výsledky (důsledkem je snížení počtu žen, které mohou startovat na příštím MS).  

Předběžně  byla vyhodnocena celoroční příprava dospělé reprezentace OB, zhodnoceny výsledky na 

MS, ME, AMS a v SP.  

Podrobně byla diskutována  příprava reprezentace v OB na rok 2017. Vedení sekce OB požaduje, 

aby do realizačního týmu byl doplněn trenér, který se bude zabývat přípravou žen a U23. Komise 

reprezentace projedná větší spolupráci seniorské a juniorské reprezentace. Současně bylo 

diskutováno podstatné zjednodušení nominačních kritérií (daleko větší pravomoc realizačního týmu 

a komise reprezentace). 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „MS Švédsko 2016 – zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“; 

b) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2016; 

 

4/22  Seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2017 a 2018 

 Vedoucí skupiny rozhodčích Jan Netuka předložil seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2017 a 2018, 

po diskuzi byl seznam schválen.  

 Vedení sekce: 

a) schvaluje na návrh skupiny rozhodčích seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2017 a 2018; 

 

5/22  Příprava podzimního metodického semináře 

Předsedkyně metodické komise Kristýna Skyvová podala základní informace o programu semináře 

trenérů a rozhodčích, který se uskuteční 25. – 27. 11. 2016 ve Šternberku. 

 Vedení sekce: 

 a) bere na vědomí základní informaci o přípravě podzimního metodického semináře. 

 

6/22  Příprava školících akcí sekce OB i oblastí 

Předsedkyně metodické komise Kristýna Skyvová předložila pokyny pro organizaci školení trenérů 

sekce OB 3. třídy, materiál byl po připomínkách přijat. 

Podklady z oblastí o jednotlivých školících akcích jsou velmi strohé, metodická komise vyzve 

oblasti k podání informací o připravovaných školeních.  



Řešeno školení rozhodčích 2. třídy (28. – 29. ledna 2017 v Hradci Králové) 

 Vedení sekce: 

 a) žádá oblasti, aby sdělili metodické komisi termíny školících akcí T3 a R3 v zimním období 

2016/17. 

 

8/22 Různé 

- kladné vyřízení žádosti Zdenko Procházky o možnosti absolvovat seminář R pro prodloužení R2 

až v březnu 2017. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 8. 10. 2016 

 

Příští schůze P sekce OB se uskuteční 25. 11. 2016 ve Šternberku 

 


