Zápis z jednání Organizační a metodické komise sekce OB 3/2022,
které proběhlo 28. 8. 2022 na platformě ZOOM.
EDIT zápisu 29. 8. 2022: opraveny chybné datumy akcí v Chotěboři.
Účastníci: Radim Hošek, Pavel Košárek, Jan Panchártek, Jan Picek, Josef Sabol, Martin Štoudek,
Roman Zbranek
Omluveni: Lukáš Hovorka, Martin Klein, Arnošt Komárek
1. Kontrola úkolů
-

-

probíhá:
- plnění Metodického portálu stávajícími dokumenty (zbývají už jen “O-News
informace”);
- zpracovávání podnětů ze zpětné vazby, diskutovány náměty na vylepšení, budou
předány Skupině pro ORIS
trvá: přednášky na Metodické středy (podzim), schůzky s předsedy oblastí (zima)

2. Aktuální informace
-

rozpočet ČSOS (snížený rozpočet příspěvků pořadatelům);
idea FB stránky pro pořadatele: snaha začít s komunikačním kanálem, předseda OMK
prodiskutuje s Marketingovou radou;
proběhly závody ČP Nejdek (LPM) - vícero kontroverzí (tratě žákovských kategorií, rozpor
pokynů a reality tratí, ...) - Skupina rozhodčích i OMK se bude ještě závody zabývat

3. Novelizace Systému rozhodčích
-

-

Spíše drobné změny:
- nově zavádíme pro rozhodčí 1. třídy každoroční online seminář (novinky v pravidlech,
poučení z loňska, atp. );
- byly opraveny návaznosti povinností absolvovat semináře, aby již nebylo možné
klesnout z R1 na R3;
- nebude na Veteraniády ČR a etapové závody (s výjimkou těch, kde lze získat lic. A)
vyžadovaná kvalifikace R2.
Zásadní změnou by měla být přehlednější evidence splnění povinností v IS ORIS.
OMK schválila novelizovaný Systém rozhodčí a pověřila předsedu OMK předložit dokument
vedení sekce OB.

4. Podzimní/zimní semináře
- OMK předpokládá konání následujících seminářů:
- Metodický seminář rozhodčích (25.-27.11., Chotěboř, Netuka+Hošek);
- Metodický seminář trenérů (25.-27.11., Chotěboř, Košárek);
- předpokládá se místy paralelní program podle publika: “zkušení trenéři” a
“trenéři začátečníci”;
- Seminář (nejen) pro ředitele závodů, tj. “nesportovní” část agendy organizace
závodů: (lednový víkendový den, nejspíš online, Picek);
- Školení rozhodčích R2 (únor, Hradec Králové, Netuka)

-

Online semináře R1 (online, Zbranek), termíny budou vypsány do půlky listopadu
Školení T2 (celý rok 2023, různé lokality, Košárek), bude zveřejněno během podzimu

5. Různé
-

Pavel
informoval
o
probíhajícím
vývoji
Košárek
Tréninkáče
(https://treninkac.orientacnisporty.cz/), v září bude nová verze;
V zákoutích svazového webu byly objeveny další metodické materiály pro pořadatele
(přednášky ze seminářů 2013 a starších, roztřídí Štoudek, Klein, Sabol (do 30.9.).
Zapsal Radim Hošek

