
Z á p i s   č. 23/2016 
z 23. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 25. 11. 2016 ve Šternberku 

 

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

  Marek Cahel, Kristýna Skyvová, Radek Novotný 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 

 

Program:  1. Aktuální informace  

2. Kontrola úkolů  

3. Závěry z konference „Kam dál v českém OB?“  

4. Příprava shromáždění sekce OB 2016  

5. Informace SK o průběhu sezóny 2016  

6. Přípravě soutěžní sezóny 2017  

7. Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018  

8. Práce s talentovanou mládeží v roce 2016  

9. Rozdělení talentů do TSM pro rok 2017  

10. Reprezentace OB v roce 2016, plán přípravy na rok 2017  

11. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017  

12. Různé 
 

1/23  Aktuální informace 

- informace z jednání VV ČSOS dne 23. 11. 2016 (rozpočet ČSOS na rok 2017, pořádání 

významných mezinárodních o-akcí v ČR, Prováděcí pokyny pro evidenci členů ČSOS na rok 

2017 – zvýšení příspěvku klubu na 1000 Kč, ukončení vydávání časopisu Orientační běh) 

- anketa o nejlepší o-běžce 2016 (o-gala) 
 

2/23  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny 
 

3/23 Závěry z konference „Kam dál v českém OB?“ 

Předseda sekce OB Petr Klimpl shrnul závěry z programové konference sekce OB „Kam dál v českém 

OB?“, která se konala 5. až 6. 11. 2016 v Kraskově. Všechny závěry jsou uvedeny v podrobném 

zápise, který mají členové vedení sekce OB k dispozici. Náměty z konference budou postupně 

realizovány. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí závěry z programové konference sekce OB „Kam dál v českém OB?“ 

b) doporučuje nově zvolenému vedení sekce OB i všem komisím sekce zabývat se závěry 

z konference. 
 

4/23 Příprava shromáždění sekce OB 2016 

Předseda sekce OB Petr Klimpl informoval o přípravě shromáždění sekce OB dne 10. 12. 2016 

v Praze.  

Byly projednány materiály: 

- program shromáždění sekce 

- organizační zabezpečení shromáždění sekce 

- jednací řád shromáždění sekce 

-  volební řád 

- zpráva o činnosti vedení sekce od minulého shromáždění sekce 

- přehled výsledků reprezentace OB v roce 2016 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí přípravu shromáždění sekce OB 10. 12. 2016; 

b) opětovně vyzývá oblasti sekce OB k návrhu vhodných kandidátů do orgánů sekce. 
 

5/23 Informace SK o průběhu sezóny 2016 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 25. 11. 2016, na níž byl hodnocen průběh 

soutěží sekce OB v roce 2016. Soutěže řízené SK proběhly bez závad a připomínek. Většina závodů 

měla velmi dobrou úroveň. Diskuze byla vedena k hodnocení kvality závodů. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci SK o průběhu sezóny 2016; 

b) děkuje všem pořadatelům závodů soutěží sekce OB 2016 za odvedenou práci při pořádání závodů. 
 



6/23 Informace SK o přípravě sezóny 2017 

Předseda SK Petr Klimpl podal informaci z jednání SK dne 25. 11. 2016, na níž byly připraveny 

soutěže sekce OB na rok 2017. Byly navrženy úpravy soutěží na rok 2017, které budou zapracovány 

do novelizace sportovně technických předpisů sekce OB, změny se týkají především: 

- dvoukolového závodu M ČR ve sprintu; 

- regulace startu cizích státních příslušníků na M ČR; 

- snížení počtu závodů započítávaných do Rankingu na 8 

- rozdělení ŽB od roku 2018 do 3 regionů (1x Morava, 2x Čechy) 

- pořadí úseků na MČR sprintových štafet (D – H – H – D) 
- opětovné rozdělení závodů zařazených do ČPŠ na kategorie A, B, C 

Podrobně jsou všechny změny uvedeny v zápisu SK. 

Došlo ke změně místa konání M ČR sprintových štafet a M ČR ve sprintu (Brno) a ke změně místa 

konání závodů ČP, ŽA a ŽB v červnu (Řitka, pořadatel KT VSP, klasická trať KAM) 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí úpravy sportovně technických dokumentů sekce OB (platnost od 1. 2. 2017) 

předložené soutěžní komisí. 

b) bere na vědomí změny v místech konání závodů a změnu pořadatele závodů sekce OB v roce 2017. 
 

7/23 Výběrové řízení na pořadatele závodů 2018 – výsledky 1. kola, vypsání 1A. a 2. kola 

Předseda SK Petr Klimpl informoval o výsledcích 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů 

soutěží sekce OB v roce 2018 (termíny, pořadatelé). Byla vypsána další dvě kola výběrového řízení 

(1A. a 2.) podle zásad zveřejněných ve Sdělení sekce OB 15/2016. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2018; 

b) schvaluje vypsání kola 1A. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2018; 

c) schvaluje vypsání kola 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2018. 
 

8/23 Práce s talentovanou mládeží v roce 2016 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci 

OB v roce 2016 (MED, akademie, TSM). Současně seznámil s plánem akcí talentované mládeže 

sekce OB v roce 2017. K materiálu proběhla diskuze, 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí zprávu o práci s talentovanou mládeží v sekci OB v roce 2016; 

b) bere na vědomí plán činnosti talentované mládeže v sekci OB v roce 2017. 
 

9/23 Rozdělení talentů do TSM na základě testů 

 Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák a ústřední trenér mládeže Marek Cahel podali 

informaci o průběhu srovnávacích testů mládeže, které proběhly v září v Olomouci, v Praze a 

v Hradci Králové a v říjnu v Pardubicích (výsledky byly zveřejněny). Na baterie testů byli vybrání 

závodníci do TSM (skupina A a B), na základě zdůvodněných návrhů byly uděleny i „divoké karty“. 

Celkový počet zařazených do TSM na rok 2017 je 118 (54 ve skupině A, 64 ve skupině B). Při 

rozdělení do TSM byla preferována kvalita před kvantitou. 

Současně byl zpracován i návrh na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM podle počtu 

zařazených členů (celková navržená částka 1700 tis. Kč).  

K materiálu proběhla diskuze. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje zařazení závodníků do TSM na rok 2017 podle předloženého návrhu; 

b) doporučuje VV ČSOS schválit rozdělení finančních prostředků na jednotlivá TSM pro rok 2017 

podle předloženého návrhu. 
 

10/23 Reprezentace OB v roce 2016, plán přípravy na rok 2017 

Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek a šéftrenér reprezentace Radek Novotný doplnili 

hodnocení reprezentační sezóny 2016 o konečné výsledky SP 2016, které bylo projednáno na 

posledním jednání vedení sekce OB. Současně byl předložen seznam reprezentantů na rok 2017, 

složení realizačních týmů a plány přípravy.  

K materiálu proběhla diskuze. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí doplnění hodnocení reprezentační sezóny dospělých v roce 2016; 



b) bere na vědomí informaci o plánu přípravy reprezentace dospělých a juniorů na rok 2017; 

c) bere na vědomí složení seniorské a juniorské reprezentace OB na rok 2017. 
 

11/23 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017 

Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2017, prováděcí předpisy jsou obdobné jako v roce 2016. 

Vedení sekce OB: 

a) Schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017. 
 

12/23 Různé 

- P sekce OB vzalo na vědomí termín školení R2: 28. – 29. 1. 2017 (garant školení Jan Netuka). 

- Schvaluje možnost absolvovat seminář rozhodčích pro prodloužení kvalifikace R2 (platná do 

konce roku 2016) v březnu 2017 pro Petra Henycha (VLI 6001). 

- Předsedkyně metodické komise Kristýna Skyvová informovala o připravovaných školeních T3 a 

R3 v oblastech (ne všechny oblasti odpověděly). 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

25. 11. 2016 

 


