
Z á p i s č. 8/2021 
z 8. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 26. 11. 2021 

 

 

 

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

  Hosté: Libor Slezák 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

 

 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Kontrola úkolů 

3. Příprava Shromáždění sekce 

4. Tréninková střediska mládeže v roce 2022 (členi, finance) 

5. Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva v roce 2022 

6. Soutěžní dokumenty sekce OB na rok 2022 

7. Vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2023 

8. Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2023 

9. Různé 
 

 

1/8 Aktuální informace 

- Rozpočet ČSOS na rok 2022. 

- Valná hromada ČSOS proběhne on-line. 

- Vyhlášení Ankety o nejlepšího o-běžce roku 2022 proběhne 4. 12. 2021 v Turnově. 

- O-gala se neuskuteční. 

- Proběhla porada s předsedy oblastí (15. 11. 2021). 
 

2/8 Kontrola úkolů 

- Trvá: Novelizace Systému rozhodčích v sekci OB. 

- Ostatní úkoly byly splněny. 
 

3/8  Příprava Shromáždění sekce 

Vzhledem k epidemiologické situaci se Valná hromada ČSOS dne 4. 12. 2021 uskuteční on-line. 

Shromáždění sekce OB bylo tedy operativně přesunuto na platformu on-line (ZOOM). Jednání 

technicky zajišťuje sekretariát ČSOS. 

Předseda sekce seznámil s rozeslanými materiály (pozvánka, jednací řád, informace o činnosti 

vedení sekce OB). Vedení sekce projednalo zajištění průběhu Shromáždění sekce (moderátor, 

mandátová komise, návrhová komise, pracovní předsednictvo). 

Předseda komise organizační a metodické Radim Hošek informoval, že předloží novelizaci 

vnitřního předpisu sekce Pravidla činnosti sekce orientačního běhu (materiál bude rozeslán 

vedení sekce k projednání per-rollam). 
 

4/8 Tréninková střediska mládeže v roce 2022 (členi, finance) 

Předseda komise mládeže Libor Slezák předložili návrh členů TSM na rok 2022 včetně rozdělení 

do jednotlivých TSM (do TSM A je na základě STM (poděkování Liboru Zřídkaveselému za 

zpracování výsledků STM) zařazeno 37 závodníků a do TSM B 84 závodníci, celkem tedy 121). 

Současně byl předložen návrh na rozdělení finančních prostředků na jednotlivá TSM v souladu 

s návrhem rozpočtu ČSOS na rok 2022.  

Následně proběhla diskuze o činnosti TSM.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje zařazení závodníků do jednotlivých TSM a na základě toho rozdělení finančních 

prostředků na jednotlivá TSM; 

b) ukládá předsedovi sekce předložit návrh rozdělení finančních prostředků na jednotlivá TSM 

VV ČSOS; 

c) ukládá předsedovi komise talentované mládeže zpracovat do 15. 1. 2022 zprávu o činnosti 

jednotlivých TSM v roce 2021 a o plánech přípravy TSM na rok 2022. 
 

5/8 Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva v roce 2022 

 Byly předloženy dvě varianty pořádání M ČR oblastních výběrů žactva v roce 2022: 

a) samostatný závod v sobotu 17. 9. 2022 s tím, že na pořadatele bude vypsáno výběrové řízení 

(doporučeno soutěžní komisí a komisí mládeže) – hlasování: PRO 2 

b) společně s M ČR a V ČR klubů v neděli 9. 10. 2022 (pořadatel PHK) – hlasování: PRO 3 



O návrzích se hlasovalo: 

Vedení sekce: 

a) rozhodlo, že Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva v roce 2022 bude společně s M ČR a V 

ČR klubů v neděli 9. 10. 2022 (pořadatel PHK) 
 

6/8 Soutěžní dokumenty sekce OB na rok 2022 

 Předseda soutěžní komise Petr Klimpl podal informaci o jednání soutěžní komise sekce OB, 

která připravuje soutěže na rok 2022. 

Soutěžní komise připravuje: 

- novelizaci Pravidel OB 

- novelizaci Klasifikačního řádu  

- novelizaci Soutěžního řádu  

- Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB na rok 2022 

Kompletní znění bude předloženo na příštím jednání vedení sekce OB tak, aby novelizace 

Pravidel OB, Klasifikačního řádu a Soutěžního řádu mohla být předložena ke schválení VV 

ČSOS 12. 1. 2022. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě soutěží sekce OB na rok 2022. 
 

7/8 Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2023 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl informoval o vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2023 tak, jak ho provedla soutěžní komise. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2023. 
 

8/8 Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2023 

 Předseda sekce OB předložil návrh soutěžní komise na vypsání 2. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů sekce OB v roce 2023. Do 2. kola jsou zařazeny neobsazené závody z 1. kola 

a další závody (především závody ŽB). 

Vedení sekce: 

a) schvaluje vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2023. 
 

9/8 Různé 

- Předseda organizační a metodické komise Radim Hošek informoval o změnách v konání 

metodických seminářů trenérů a rozhodčích (3. – 5. 12. 2021), které proběhly 

z epidemiologických důvodů. 

- Metodický seminář rozhodčích bude ještě navíc v lednu (on-line), termín bude určen. 

- Závody WRE v roce 2022: do kalendáře WRE budou zařazeny oba sprinty Českého poháru 

(OSN, VRL) a tři lesní závody Českého poháru (které, dořeší komise reprezentace s trenérem 

reprezentace). Projednání s pořadateli a zadání do Eventoru IOF zajistí Roman Zbranek. 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 26. 11. 2021 

Příští schůze vedení sekce se uskuteční v neděli 19. 12. 2021 večer. 

 

 


