
Z á p i s č. 5/2017 
z 5. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 4. 11. 2017 v Hradci Králové 

 

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

Omluven: Zdeněk Zuzánek 

Hosté: Radek Novotný, Jiří Šubrt, Pavel Košárek 

Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Kontrola úkolů 

3. Schválení hlasování per rollam 

4. Hodnocení výsledků MS v OB 2017, hodnocení činnosti reprezentace v OB v roce 2017, 

příprava v roce 2018 

5. Problematika metodické oblasti  

6. Různé 

 

1/5  Aktuální informace 

- příprava Ankety 2017 v sekci OB 

- úprava rozpočtu ČSOS 

 

2/5  Kontrola plnění úkolů 

Všechny úkoly byly splněny. 

 

3/5  Schválení hlasování per rollam 

Proběhlo hlasování per-rollam, které schválilo seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2018-19.  

Vedení sekce OB: 

a) Potvrzuje hlasování per-rollam, které schválilo seznam rozhodčích 1. třídy na roky 2018-19. 

 

4/5  Hodnocení výsledků MS v OB 2017 

Šéftrenér reprezentace ČR v OB Radek Novotný předložil písemně materiály „MS Estonsko 2017 – 

zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“ a „Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 

2017“. MS skončilo pro českou reprezentaci bez medaile, pozitivem bylo především umístění 

sprintové štafety na 4. místě a další 3 umístění v TOP 10 (V. Král – 6. místo ve sprintu, V. 

Horčičková – 8. místo na KT a štafeta žen – 8. místo). Dále bylo hodnoceno vystoupení na WG 

v Polsku – skvělým výsledkem je bronz Vojtěch Krále i 6. místo sprintové štafety. Diskutovány byly 

aspekty celé sezóny včetně úlohy komise reprezentace sekce OB. 

Byla probrána příprava reprezentace v OB na rok 2018. Bylo zveřejněno složení reprezentace OB, 

realizační tým se nemění, plán přípravy je postupně dopracováván.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „MS Estonsko 2017 – zpráva o účasti reprezentačního týmu ČR OB“ a 

„Zpráva o činnosti RD dospělých OB, sezóna 2017“; 

b) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s reprezentací v roce 2017. 

 

5/5  Problematika metodické oblasti 

Byla podána základní informace o programu semináře trenérů a rozhodčích, který se uskuteční 24. – 

26. 11. 2017 ve Šternberku. 

Byla diskutována role metodické komise a metodika svazu. 

Je třeba zmapovat připravovaná školení R3 a T3 v oblastech. 

 

6/5 Různé 

- vedení sekce OB se seznámilo s hodnocením kvality závodů sekce OB, které zpracovala skupina 

vedená R. Hoškem, a doporučilo VV ČSOS vyplatit příspěvky za kvalitu závodů tak, jak je 

předložila tato skupina. 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 4. 11. 2017 

Příští schůze P sekce OB se uskuteční 24. 11. 2017 ve Šternberku 


