Zápis z jednání Organizační a metodické komise sekce OB 2/2021,
které proběhlo 21. 11. 2021 na platformě ZOOM.
Účastníci: Radim Hošek, Lukáš Hovorka, Arnošt Komárek, Jan Panchártek, Jan Picek, Josef Sabol,
Martin Štoudek, Roman Zbranek
Omluveni: Martin Klein, Pavel Košárek
1. Kontrola úkolů z minule
Všechny úkoly splněny.
2. Aktuální informace
Předseda seznámil komisi s:
-

proběhnutím konference VV ČSOS a vedení sekcí na Medlově,
stavem akcí pro žactvo v roce 2022 (MČR OVŽ, RFŽ),
nejistotou ohledně prezenčního konání akcí naplánovaných na víkend 3.-5.12. v Turnově s
ohledem na měnící se epidemiologickou situaci v ČR. Jasno by mělo být během několika málo
dní.

3. Hodnocení kvality závodů
Skupina ORIS přijala návrh o přesunu systému Hodnocení kvality závodů od roku 2022 do IS ORIS.
Předseda zreviduje zadání pro programátory ORIS v souladu s připomínkami z jednání OMK 1/2021.
T: 5.12.2021
4. Metodika pořádání
Skupina Klein, Sabol, Štoudek zpracovala přehled existujících metodických materiálů pro pořádání
závodů; navíc byla ve spolupráci s Metodickou radou seznámena s funkčností Metodického portálu.
Hošek pak představil návrh systematizace těchto dokumentů, vycházející ze struktury, kterou používá
IOF.
Jan Picek navrhl předřadit do nejvyšší úrovně menu i extra kapitolu pro Oblastní závody.
Proběhla diskuse o navržené struktuře: zapracovat návrh J. Picka, strukturu neuzavírat a být
připraven na dílčí změny.
Členové OMK projdou po částech soupis shromážděných dokumentů, zváží vhodnost jejich zařazení a
kategorizaci.
T: 15. 12. 2021
5. Vertikální komunikace
Předseda OMK informoval o proběhlé informační schůzce s předsedy oblastí, seznámil členy s
návrhem témat pro bilaterální komunikaci s předsedy oblastí (online zima 2021/22).
6. Různé
Roman Zbranek podnítil diskusi na téma Školení R3 v oblastech. Závěry:
- Školení R3 jako takové není vhodné centralizovat.
- Vhodnější je podpořit školitele přípravou centrální prezentace (kostry k personalizovanému
dotvoření).

- Na školení R3 část o IT spíše zaměřit na přípravu SportIdentu (jediný používaný SW).
- Zvážit přípravu školení alespoň některých SW pro pořádání závodů (QuickEvent, Krämer, ...)
Zapsal Radim Hošek

