
 Zápis z jednání Organizační a metodické komise sekce OB 4/2022, 
 které proběhlo  20. 10. 2022  na pla�ormě ZOOM. 

 Účastníci:  Radim Hošek, Lukáš Hovorka, Mar�n Klein,  Arnošt Komárek, Pavel Košárek, Jan Panchártek, 
 Jan Picek, Roman Zbranek; Jan Netuka (host), Jakub Veselý (host) 

 Omluveni:  Josef Sabol, Mar�n Štoudek 

 1.  Kontrola úkolů 

 -  probíhá: plnění Metodického portálu stávajícími dokumenty; 
 -  trvá: vypsat termínu Semináře R1 (15.11., Zbranek), propagovat novinky v novele Systému 

 rozhodčích (25.11., Zbranek); schůzky s předsedy oblas� (zima) 

 2.  Aktuální informace 

 informační FB stránka pro pořadatele: Marke�ngová rada nemá v plánu koordinovaný postup, 
 Rada pro IT chce koordinovat veškeré ak�vity složek svazu na sociálních sí�ch; Rada pro IT má 
 obecně výhrady vůči masově používaným komunikačním pla�ormám z důvodu jejich 
 licenčních ujednání; 

 3.  Závěry jednání Skupiny rozhodčích: VŘ na R1 2023-4, pochybení HR 2022 

 -  Roman Zbranek přednesl závěry Skupiny rozhodčích ohledně: 
 -  kandidátů ve VŘ na rozhodčí 1. třídy pro roky 2023 - 24 a důvodů, které vedly k 

 rozhodnu� některé z kandidátů nenavrhnout vedení sekce OB ke schválení; 
 -  rozhodčích, u kterých se diskutovala možnost využi� článku 6.2 Systému rozhodčích o 

 snížení kvalifikace rozhodčího pro závažné neplnění povinnos� hlavního rozhodčího. 
 -  rozhodnu� Skupiny rozhodčích následující praxe, které vyžadují kvalifikaci rozhodčího 

 alespoň 2. třídy, v souladu s článkem 5.1. Systému rozhodčích sekce OB,  neuznávat 
 jako úspěšné: 

 -  Závod ČP ve sprintu ve Dvoře Králové nad Labem 24. 9. 2022 (HR i stavitel) 
 -  Závod ČPŠ ve Vítězné 25. 9. 2022 (HR i stavitel) 
 -  Závod ČP v Nejdku - klasická trať 22. 5. 2022 (HR i stavitel) 

 -  Skupina rozhodčích navrhne vedení sekce OB snížit kvalifikaci rozhodčího na kvalifikaci 2. třídy 
 dvěma rozhodčím a předloží seznam rozhodčích, u nichž doporučuje udělit kvalifikaci R1 na 
 roky 2023-24. 

 -  OMK 
 -  prodiskutovala závěry jednání skupiny rozhodčích a vzala je na vědomí; 
 -  mimojiné na základě zkušenos� se závodem Ještědské oblas� ve sprintu (3.9. FYD) 

 doporučuje oblastem věnovat zvýšenou pozornost při schvalování HR pro závody 
 oblastních soutěží (a Rankingu) se zahraničním pořadatelem a obecně zvážit, zda 
 závody s nízkou předpokládanou kvalitou řadit do oblastních soutěží a Rankingu. 

 4.  Příspěvky pořadatelům za kvalitu závodů soutěží sekce OB 
 Lukáš Hovorka představil návrh výše příspěvků pořadatelům závodů soutěží sekce OB v roce 
 2022. Po proběhlé diskusi OMK pověřuje předsedu Radima Hoška předložit vedení sekce OB 
 návrh příspěvků v celkové výši 269,5 t Kč. 



 5.  Semináře trenérů a rozhodčích v Chotěboři 
 Proběhla diskuse s cílem zkoordinovat společné čás� Semináře trenérů a Semináře 
 rozhodčích na konci listopadu v Chotěboři. 

 6.  Různé 

 -  Vzniká  myšlenka  poskytnout  pořadatelským  začátečníkům  nabídnout  pomocnou  ruku  v 
 podobě  rozhodčího  –  konzultanta,  bylo  rozhodnuto  parametry  vyjasnit  v  diskusi  na  Semináři 
 rozhodčích a následně téma dále rozpracovat. 

 -  Honza  Picek  upozornil  na  vhodnost  informování  rozhodčích  o  nutnos�  absolvování  Semináře 
 rozhodčích,  aby  zbytečně  neztráceli  kvalifikaci.  Toto  již  Skupina  rozhodčích  zadala  k  řešení 
 Skupině pro ORIS. 

 -  Honza  Panchártek  otevřel  diskusi  na  téma  autorizovaní  �skaři  a  kvalita  �sku  v  roce  2022, 
 předseda OMK informoval členy OMK o tom, že toto téma Mapová rada řeší. 

 Zapsal Radim Hošek 


