Z á p i s č. 6/2021
z 6. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2021
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace, kontrola usnesení
2. Výběrové řízení na trenéry sekce OB
3. 3. kolo VŘ na pořadatele závodů sekce OB v roce 2022
4. Seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2022 a 2023
5. Různé
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Aktuální informace
- Všechna usnesení z minulých jednání vedení sekce OB byla splněna
- Bylo vydáno Sdělení sekce OB 22/21 – Seznam štafet s právem startu na M ČR štafet 2021
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Výběrové řízení na trenéry sekce OB
Daniel Wolf jako předseda výběrové komise na trenéry sekce OB seznámil s výsledky
výběrového řízení:
Do výběrového řízení se v termínu do 15. 9. 2021 přihlásili pouze stávající trenéři, kteří tak mají
zájem pracovat na svých pozicích i v dalším období.
Šéftrenér RD – kandidát: Jan Šedivý
Šéftrenér JRD – kandidát: Pavel Košárek
Ústřední trenér mládeže – kandidát: Marek Cahel
Vzhledem k tomu, že všichni kandidáti již pracují na svých pozicích několik let a jejich práci
členové výběrové komise znají, shodli se na návrhu doporučit vedení sekce OB a následně VV
ČSOS jmenovat tyto kandidáty na jednotlivé pozice i na příští období (do 31. 10. 2024).
Vedení sekce OB navrhuje VV ČSOS uzavřít pracovní smlouvy do 31. 10. 2024:
Šéftrenér reprezentace OB –Jan Šedivý
Šéftrenér juniorské reprezentace OB –Pavel Košárek
Ústřední trenér mládeže OB –Marek Cahel
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3. kolo VŘ na pořadatelé závodů sekce OB v roce 2022
Předseda soutěžní komise Petr Klimpl seznámil s výsledkem 3. kola VŘ na pořadatelé závodů
sekce OB v roce 2022, jak ho projednala soutěžní komise.
Vedení dále jednalo o Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva v roce 2022. Soutěžní komise i
komise mládeže doporučily vedení sekce vypsat další kolo výběrového řízení na pořadatele
samostatného M ČR oblastních výběrů žactva na 17. 9. 2022. O návrhu bylo hlasováno, návrh
nebyl schválen (PRO 2, PROTI 3, ZDRŽEL SE 0). Dále byl předložen návrh počkat s případným
vypsáním výběrového řízení na pořádání tohoto závodu po listopadovém semináři ČSOS
zaměřeném na další směrování svazu, návrh byl přijat (PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1).
Vedení sekce OB schvaluje výsledky 3. kola VŘ na pořadatelé závodů sekce OB v roce 2022
podle návrhu soutěžní komise.

4/6

Seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2022 a 2023
Předseda skupiny rozhodčích Roman Zbranek předložil návrh seznam rozhodčích 1. třídy pro
roky 2022 a 2023.
Vedení sekce se shodlo, že je třeba novelizovat Systém rozhodčích sekce OB.
Vedení sekce OB schvaluje předložený seznam rozhodčích 1. třídy pro roky 2022 a 2023.
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Různé
1. Vedení sekce OB
2021:
D21
D18
H21

schválilo na návrh soutěžní komise na výjimky startu na M ČR štafet
KAM C
(PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
JJN A
(PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)
ZBM C
(PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

Případně další došlé žádosti došlé v termínu budou projednány per-rollam.
2.

Vedení sekce OB bylo seznámeno s výsledkem návrhu na změnu ve zveřejňování výpočtu
bodů Rankingu z jednotlivých závodů (automatizace). Michal Besta (ORIS) a Radim Kheil

3.
4.

(výpočet Rankingu) navrhli od roku 2022 poloautomatický výpočet (automatický výpočet a
následná kontrola zpracovatele Rankingu).
Daniel Wolf upozornil na nesprávně použitý mapový klíč pro stavbu tratí na M ČR na
klasické trati 2021. Bude řešeno při stanovení příspěvku za kvalitu závodu.
Vedení sekce se zabývalo semináři pro trenéry a rozhodčí, které jsou nutné pro prodloužení
tříd trenérů a rozhodčích.
Vedení sekce ukládá organizačně metodické komisi projednat do 15. 10. 2021 přípravu
seminářů rozhodčích a trenérů v zimním období 2021/2022

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 27. 9. 2021

