Z á p i s č. 5/2021
ze 5. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 3. 9. 2021
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace, kontrola usnesení
2. Složení komisí sekce OB a jejich náplň
3. Vypsání výběrového řízení na pořadatele hlavních závodů sekce OB na rok 2023
4. Svolání shromáždění sekce OB – prosinec 2021
5. Požadavky sekce OB do rozpočtu ČSOS na rok 2022
6. Různé:
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Aktuální informace
- Všechna usnesení z minulých jednání vedení sekce OB byla splněna
- VV ČSOS zvýšil pracovní úvazek pro šéftrenéra juniorské reprezentace z 0,5 (návrh sekce)
na 1,0 (do popisu práce b doplněna práce pro metodiku a péče o materiál svazu)
- Bylo vydáno Sdělení sekce OB 17/21 – Výběrové řízení na přidělení kvalifikace R1 platné
od roku 2022 do roku 2023
- Bylo vydáno Sdělení sekce OB 18/21 – Výběrové řízení na šéftrenéra reprezentace OB,
šéftrenéra juniorské reprezentace a ústředního trenéra mládeže
- Bylo vydáno Sdělení sekce OB 19/21 – Seznam závodníků s právem startu na M ČR na
klasické trati 2021
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Složení komisí sekce OB a jejich náplň
Vedení sekce OB projednalo návrhy, které předložili předsedové komisí – složení a náplň
činnosti komise. Schválená náplň činnosti komisí bude doplněna do dokumentu Systém činnosti
komisí sekce orientačního běhu ČSOS, který bude předložen k projednání Shromáždění sekce
OB v prosinci 2021.
Vedení sekce OB schvaluje:
a) Členy komise reprezentace: Jan Kaplan, Zdenka Kozáková, Jan Procházka, Martina
Zvěřinová
b) Členy komise mládeže: Eva Horčičková, Tomáš Landovský, Jana Kubátová, Petr Klimpl, Jan
Netuka
c) Členy soutěžní komise: Jan Fiala, Pavel Kurfürst, Vojtěch Blažek, Dominika Pachnerová,
Ondřej Sysel, Libor Slezák, Martin Poklop, Jan Petržela (s hlasem poradním: Jan Netuka,
Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek)
d) Členy organizační a metodické komise: Lukáš Hovorka, Martin Klein, Arnošt Komárek,
Pavel Košárek, Jan Panchártek, Jan Picek, Roman Zbranek, Josef Sabol, Martin Štoudek
e) Členy komise rozvoje orientačního běhu: Adam Chromý, Luboš Matějů, Jarmila Němečková,
Jiří Vébr, Lenka Klimplová, Alena Voborníková
f) Ukládá organizační a metodické komisi připravit novelizaci vnitřního předpisu sekce Systém
činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS a předložit ho k projednání Shromáždění
sekce v prosinci 2021
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Vypsání výběrového řízení na pořadatele hlavních závodů sekce OB na rok 2023
Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil návrh na vypsání 1. kola výběrového řízení na
pořadatele závodů sekce OB na rok 2023.
Vedení sekce OB
schvaluje vypsání 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB na rok 2023.
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Svolání shromáždění sekce OB – prosinec 2021
Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil návrh na svolání Shromáždění sekce OB na 4. prosince
2021 do Turnova.
Vedení sekce OB
schvaluje svolání Shromáždění sekce OB na 4. prosince 2021 do Turnova podle předloženého
materiálu.
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Požadavky sekce OB do rozpočtu ČSOS na rok 2022
Vedení sekce projednalo zaslané podklady pro rozpočet svazu na rok 2022 od jednotlivých
komisí. Po diskuzi byl materiál projednán a bude předložen ekonomické radě ČSOS.
Vedení sekce OB
schvaluje požadavky sekce OB do rozpočtu ČSOS na rok 2022 a ukládá tyto požadavky předložit
ekonomické radě ČSOS.
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Různé
- Vedení sekce projednalo problematiku započtení neoficiálních závodů (měřených tréninků)
do oblastních žebříčků. Vedení sekce s tímto postupem nesouhlasí. Z výsledků takto
spočteného oblastního žebříčku nelze udělit licence B.
- Vedení sekce OB projednalo žádost hlavního rozhodčího M ČR štafet o stanovisko k účasti
závodníků, kteří se zúčastní tři týdny předtím ve stejném prostoru M ČR v MTBO.
Rozhodnutí o startu těchto závodníků je v pravomoci hlavního rozhodčího, který by měl
postupovat v souladu s Pravidly OB (čl. 3.3.).
- Vedení sekce se zabývalo návrhem na možnost startu závodníků ročníku 2007 na M ČR
v nočním OB. Omezení startu je uvedeno v Prováděcích předpisech k soutěžím, Vedení
sekce Prováděcí předpisy z tohoto důvodu měnit nebude.
- Ve dnech 16. a 17. 11. 2021 pořádá VV ČSOS společné jednání členů VV ČSOS, předsedů
rad ČSOS, členů vedení sekcí a předsedů komisí sekcí k hlavním úkolům svazu na další
období.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 3. 9. 2021

