
Z á p i s č. 7/2021 
ze 7. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 31. 10. 2021 

 

 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 

  Hosté: Libor Slezák, Pavel Košárek, Marek Cahel 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

 

 

Program:  1. Kontrola úkolů, aktuální informace 

2. Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB dospělých 

3. Hodnocení sezóny 2021 juniorské reprezentace OB  

4. Hodnocení práce s mládeží v roce 2021 včetně výsledků MED 

5. Návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2021 

6. Semináře trenérů a rozhodčích 2021/2022 

7. Příprava novelizace Systému rozhodčích v sekci OB 

8. Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2022  

9. Různé 
 

 

 

1/7 Aktuální informace 

- Všechna usnesení z minulých jednání vedení sekce OB byla splněna. 

- Bylo vydáno Sdělení sekce OB 24/21 – Výjimky startu na Mistrovství ČR štafet v OB 2021. 

- Příprava rozpočtu ČSOS na rok 2022. 

- Diskusní fórum o budoucím směřování ČSOS (16. – 17. 11. 2021). 

- Příprava Stacionárních tréninkových kempů v roce 2022 (prázdniny Švédsko). 

- Vyhlášení ankety o nejlepší o-běžce roku 2022 proběhne v Turnově 4. 12. 2021. 

- Navýšení členských příspěvku klubů od roku 2022 na 2000 Kč. 

- Registrační poplatky budou platit sportovci již od 3 let. 
 

2/7 Hodnocení sezóny 2021 reprezentace OB dospělých 

Šéftrenér reprezentace OB Jan Šedivý a předseda komise reprezentace Daniel Wolf předložili 

písemně materiál „Hodnocení činnosti RD v roce 2021“. Reprezentace získala řadu umístění na 

MS i ME v první desítce, bohužel medaile z toho nebyla ani v domácích terénech. Česká 

reprezentace stále patří k světové špičce, o čemž svědčí umístění na 5. místě v týmovém 

Světovém poháru. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiál „Hodnocení činnosti RD v roce 2021“; 

b) oceňuje výsledky české reprezentace na MS a ME 2021; 

c) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s  reprezentací v roce 2021. 
 

3/7  Hodnocení sezóny 2021 juniorské reprezentace OB 

Šéftrenér družstva juniorů Pavel Košárek a předseda komise reprezentace Daniel Wolf předložili 

písemně materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2021“ a „Hodnocení činnosti 

juniorské reprezentace v OB v roce 2021“. Na MSJ 2021 v Turecku získala Lucie Semíková 

bronzovou medaili na klasické trati, štafeta juniorek vybojovala bronz. Vystoupení na MSJ lze 

hodnotit jako úspěšné.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „Hodnocení mistrovství světa juniorů v OB 2021“ a „Hodnocení 

činnosti juniorské reprezentace v OB v roce 2021“; 

b) oceňuje výsledky české juniorské reprezentace na MSJ 2021; 

c) děkuje celému realizačnímu týmu za odvedenou práci s juniorskou reprezentací v roce 2021. 
 

4/7 Hodnocení práce s mládeží v roce 2021 včetně výsledků MED 

Ústřední trenér mládeže Marek Cahel a předseda komise mládeže Libor Slezák předložili 

písemně materiály „Talentovaná mládež v roce 2021“ a „EYOC 2021 – zpráva o účasti“. 

Reprezentace ČR na MED 2021 v Litvě byla úspěšná – český tým vybojoval 10 medailí, 17 

výsledků v TOP10 a další umístění v nejlepší dvacítce znamenaly pro český tým 1. místo 

v Poháru národů. Kompletní výsledky STM budou zveřejněny v průběhu měsíce listopadu. 

 

 



Vedení sekce: 

a) bere na vědomí materiály „Talentovaná mládež v roce 2021“ a „EYOC 2021 – zpráva 

o účasti“; 

b) děkuje realizačnímu týmu za práci s dorosteneckým výběrem. 
 

5/7 Návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2021 

 Člen vedení sekce Radim Hošek předložil návrh výše příspěvků za kvalitu závodů soutěží sekce 

OB 2021 s příslušným zdůvodněním.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje návrh příspěvků za kvalitu závodů sekce OB v roce 2021. 
 

6/7 Semináře a školení trenérů a rozhodčích 2021/2022 

 Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek informoval písemně o seminářích a 

školeních trenérů a rozhodčích: 

Trenéři: 

- dokončení T2; 

- seminář trenérů 3. – 5. 12. v Turnově; 

- další školení T2 bude v roce 2023; 

- Pavel Košárek nachystal databázi vhodných školitelů jednotlivých modulů školení T3, která 

zůstávají v gesci oblastí. 

Rozhodčí: 

- seminář rozhodčích 3. - 5. 12. v Turnově; 

- školení a seminář R2 bude v termínu 19. – 20. 2. 2022 na Moravě (prezenční a distanční část); 

distanční část bude rozdělena – zvlášť pro zisk R2 a zvlášť pro prodloužení R2; 

- u kvalifikace R3 je doporučováno pro prodloužení opětovně absolvovat školení R3; potřebu 

vypsání akce pro prodloužení kvalifikace R3 je na zodpovědnosti oblastí; 

- návrh na mimořádně prodloužení kvalifikace rozhodčích R2 a R3, kterým končí platnost 31. 12. 

2021, do 28. 2. 2022 z důvodu možnosti prodloužit kvalifikaci na únorovém školení a semináři 

R2. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o seminářích a školeních trenérů a rozhodčích 2021/2022; 

b) schvaluje mimořádně prodloužení kvalifikace rozhodčích R2 a R3, kterým končí platnost 31. 

12. 2021, do 28. 2. 2022 
 

7/7 Příprava novelizace Systému rozhodčích v sekci OB 

 Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek informoval o přípravě novelizace 

Systému rozhodčích v sekci OB; skupina rozhodčích přijde s komplexním návrhem v zimních 

měsících.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě novelizace Systému rozhodčích v sekci OB. 
 

8/7 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2022 

 Předseda sekce OB předložil návrh Prováděcích předpisů k registracím sekce OB pro závodní 

sezónu 2022. Návrh reaguje na rozhodnutí VV ČSOS, že registrační poplatek se platí nově již od 

3 let. Registrační poplatek se mírně zvyšuje i ve věkových skupinách 10 – 14 let a ostatní. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2022. 
 

9/7 Různé 

- Vedení sekce schvaluje složení skupiny trenérů organizační a metodické komise: Marek 

Cahel, Pavlína Chaloupská, Pavel Košárek, Jan Šedivý. 

- Vedení sekce na návrh skupiny rozhodčích nevyhovuje žádosti Petra Junka (STH7801) 

o výjimečné udělení kvalifikace R3 dle bodu 8.1 dokumentu Systém rozhodčích sekce OB 

(důvodem je dostatek možností v zimním období 2021/22 kvalifikaci R3 získat). 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 31. 10. 2021 

 

 


