Zápis z jednání Organizační a metodické komise sekce OB 1/2022,
které proběhlo 13. 2. 2022 na platformě ZOOM.
Účastníci: Radim Hošek, Lukáš Hovorka, Arnošt Komárek, Pavel Košárek, Jan Panchártek, Jan Picek,
Josef Sabol, Martin Štoudek, Roman Zbranek
Omluveni: Martin Klein
1. Kontrola úkolů z minule
-

Hodnocení kvality závodů -> zpětná vazba pořadateli v ORIS: probíhá, předpokládaný termín
půlka března;
Metodika pořádání: trvá, viz aktuální info;
Vertikální komunikace: první schůzka (JčO) proběhla;

2. Aktuální informace
Předseda seznámil komisi s:
-

3.

proběhlými semináři trenérů (prosinec Turnov, online/fyzicky) a rozhodčích (prosinec online,
leden distančně/online, probíhá únor distančně/online), chystaným školením R2;
úpravou (zjednodušením) struktury dokumentů k umístění na Metodický portál;
informací o chystaných seminářích: OOMapper (5.3. Praha), QuickEvent (3.4. Brno);
proběhlou Metodickou středou (Roznos kontrol, RH) jako vhodným formátem pro tvorbu
metodických materiálů k pořádání a vyzval členy komise k identifikaci dalších vhodných
témat;
T: 30. 4. 2022
Mapový klíč ISSprOM 2019-2

IOF vydala nový sprintový klíč, který mění zejména průběžnosti zelené a mapování víceúrovňových
oblastí, a to s okamžitou platností. Na to vedení sekce reaguje zavedením téhož i na národní úrovni.
Formálně to celé bude (pravděpodobně) schválené až 16.3. (překlad normy, schválení Mapovou
radou, VV ČSOS).
Jako podpora pořadatelům a trenérům:
a) proběhne zajištění Metodické středy (9. 3. 2022*), kde bude
i)
představen nový klíč;
ii)
bude názorně předveden převod mapy do nového klíče a poukázáno na záležitosti,
které je nutné dořešit kresbou či přímo v terénu.
b) pořadatelům oficiálních sprintů budou nabídnuty kontakty na dobrovolníky, kteří budou
schopni a ochotni provést mechanický převod do nového klíče a identifikovat oblasti v mapě,
které vyžadují zvláštní pozornost.
Členové OMK dodají tipy na takové dobrovolníky.
T: 20. 2. 2022
c) další Metodická středa na téma sprintového klíče (pro zvýšení povědomí o překonatelnosti a
nepřekonatelnosti) bude případně zařazena v březnu.

4. Revize Systému rozhodčích - informace
Současný systém rozhodčích obsahuje určité nelogičnosti, proto se chystá revize. Roman Zbranek
představil hlavní body chystané revize (využití online prostředků, expirace kvalifikací rozhodčích až
v únoru namísto v prosinci).
5. Různé
Honza Picek prezentoval podnět z Workshopu trenérů mládeže:
- Termínové oddělení seminářů trenérů a rozhodčích; nedá se stihnout obojí, o což má spousta
účastníků zájem.
- Neoddělovat informace pro rozhodčí a trenéry - chceme jedny informace pro obě skupiny.
- V následné diskusi: vhodný termín leden, souvisí se zamýšlenou změnou Systému rozhodčích.
Roman Zbranek navrhl zpřístupnit na Metodickém portále odkazy na záznamy přednášek ze semináře
rozhodčích.
Pavel Košárek informoval o metodickém materiálu Stupně rozvoje orientačního běžce.
Zapsal Radim Hošek
* změna termínu s ohledem na dostupnost přednášejících, která proběhla mezi jednáním a vydáním zápisu

