Z á p i s č. 4/2021
ze 4. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 17. 8. 2021
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace
2. Výběrové řízení na trenéry
3. Podklady pro rozpočet ČSOS na rok 2023
4. Předběžný kalendář závodů na rok 2023
5. Komise sekce OB na další období
6. Různé
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Aktuální informace
- pořádání MS v OB 2021 – pořadatelský úspěch
- výsledky české reprezentace na MS 2021
- výsledky české reprezentace na SP ve Švédsku
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Výběrové řízení na trenéry
Daniel Wolf předložil návrh podmínek výběrového řízení na šéftrenéra reprezentace OB (plný
úvazek), trenéra juniorské reprezentace (0,5) a ústředního trenéra mládeže (0,5) do 31. 10. 2024.
Výběrové řízení bude zveřejněno do 20. 8. 2021.
Vedení sekce OB
schvaluje vypsání výběrového řízení na šéftrenéra reprezentace OB, trenéra juniorské
reprezentace a ústředního trenéra mládeže.
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Podklady pro rozpočet ČSOS na rok 2023
Vedení sekce projednalo některé podklady sekce OB pro přípravu rozpočtu ČSOS na rok 2022
(požadavek ekonomické rady ČSOS). Na jednání VV ČSOS bude sekce OB nárokovat do
systemizace svazu následovné pracovní pozice:
- šéftrenér reprezentace OB – úvazek 1,0
- asistent šéftrenéra reprezentace OB – úvazek 0,5
- trenér juniorské reprezentace OB – úvazek 0,5
- ústřední trenér mládeže OB – úvazek 0,5
- metodik sekce OB – úvazek 0,5
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Předběžný kalendář závodů na rok 2023
Vedení sekce OB projednalo předběžný kalendář hlavních závodů sekce OB na rok 2023. V září
letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na pořadatele těchto závodů s termínem podání
přihlášek do 7. 11. 2021.
15. 4.
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
16. 4.
Český pohár - krátká trať
22. 4.
Český pohár štafet
23. 4.
Český pohár štafet
6. 5.
Mistrovství ČR ve sprintu
7. 5.
Mitrovství ČR v knock-out sprintu (pro DH21), Český pohár pro DH16-20
8. 5.
Mistrovství ČR sprintových štafet
27. 5.
Český pohár, žebříček B-Morava - klasická trať
28. 5.
Český pohár, žebříček B-Morava - krátká trať
10. - 11. 6. Mistrovství ČR na krátké trati
30. 6.
Veteraniáda ČR ve sprintu
1. 7.
Veteraniáda ČR na klasické trati
2. 7.
Veteraniáda ČR na krátké trati
9. 9.
Český pohár - krátká trať
10. 9.
Český pohár - klasická trať
16. - 17. 9. Mistrovství ČR na klasické trati
23. 9.
Český pohár - sprint
23. 9.
Český pohár štafet

24. 9.
Český pohár štafet
14. 10.
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet
15. 10.
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů
Další podoba žebříčků B bude projednána před vypsáním druhého kola výběrového řízení.
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Komise sekce OB
Vedení sekce projednalo činnost komisí sekce v tomto volebním období.
Vedení sekce OB
a) Odvolává všechny stávající předsedy a členy komisí sekce OB.
b) Děkuje všem předsedům a členům komisí sekce OB za jejich práci v uplynulém období.
c) Na další období ustavuje následující komise:
Komise reprezentace
Komise mládeže
Soutěžní komise
Organizační a metodická komise
Komise rozvoje orientačního běhu
d) Jmenuje předsedy komisí sekce OB:
Komise reprezentace – Daniel Wolf
Komise mládeže – Libor Slezák
Soutěžní komise – Petr Klimpl
Organizační a metodická komise – Radim Hošek
Komise rozvoje orientačního běhu – Kristýna Skyvová
e) Ukládá předsedům komisí sekce OB zpracovat náplň činnosti komise a předložit návrh
personálního složení komise. Termín: 2. 9. 2021.

6/4

Různé
- Jan Netuka předložil návrh vypsání výběrového řízení na rozhodčí 1. třídy na rok 2023,
vedení sekce návrh schválilo, VŘ bude zveřejněno do 20. 8. 2021
- Vedení sekce projednalo návrh Jana Fialy na změnu ve zveřejňování výpočtu bodů Rankingu
z jednotlivých závodů (automatizace). Vedení sekce se k návrhu vrátí po vyjádření
administrátora Rankingu Radima Kheila.
- Vedení sekce projednalo dopisy BOR a TJN týkající se M ČR na klasické a krátké trati
v roce 2022. Pověřilo Petra Klimpla, aby s BOR a TJN vedl komunikaci (odpovědi na
dotazy, zlepšení komunikace ze strany vedení sekce, atd.).
- Vedení sekce OB schválilo jako zástupce sekce OB v mapové radě Romana Zbranka.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 17. 8. 2021
Další jednání vedení sekce proběhne 3. 9. 2021 (18:30 hod.)

