Z á p i s č. 27/2020
z 27. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 10. 11. 2020
Přítomni:
Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola plnění úkolů
3. Hlasování per rollam
4. Reprezentace OB
5. Talentovaná mládež – TSM pro rok 2021
6. Soutěže v roce 2021
7. Různé
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Aktuální informace
- o konání VH ČSOS v prosinci se rozhodne do 26. 11. 2020 (pokud bude přesunuta VH ČSOS na
jiný termín, bude přesunuto na jiný termín i volební shromáždění sekce OB a bude posunut i
termín na podávání návrhů kandidátů do voleb)
- VV ČSOS schválil příspěvky za kvalitu závodů sekce OB v roce 2020
- byla vyhodnocena Anketa o nejlepšího o-běžce roku 2020, výsledky budou zveřejněny
nejpozději s vydáním O-knihy 2020 (ceny budou předány operativně)

2/27

Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.
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Hlasování per rollam
Vedení sekce OB schválilo per rollam návrh VV ČSOS na příspěvky za kvalitu závodů sekce OB
v roce 2020
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Reprezentace OB
Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek seznámil se složením reprezentace dospělých i
juniorů na rok 2021 a se zpracovanými plány přípravy na rok 2021. Celá příprava proběhne podle
toho, co umožní protiepidemiologická opatření.
Vedení sekce:
a) bere na vědomí informaci o přípravě reprezentací OB.
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Talentovaná mládež
Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák předložil na základě výsledků proběhlých
srovnávacích testů mládeže seznam 132 závodníků, kteří budou zařazeni do TSM v roce 2021 (TSM
A 39 závodníků, TSM B (93 závodníků). Současně seznámil s návrhem na finanční zabezpečení
TSM v roce 2021 (paušál pro TSM 30000 Kč, pro závodníka TSM A 17000 Kč, TSM B 10000 Kč).
Celkové požadované náklady na činnost TSM v roce 2021 jsou 1 833 tis. Kč.
Vedení sekce:
a) schvaluje seznam závodníků zařazených do TSM v roce 2021;
b) navrhuje VV ČSOS rozpočtovat na činnost TSM v roce 2021 celkem 1 833 tis. Kč (paušál pro
TSM 30000 Kč, pro závodníka TSM A 17000 Kč, TSM B 10000 Kč).
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Soutěže v roce 2021
Vedení sekce OB diskutovalo o zajištění soutěží sekce OB v roce 2021 v případě omezení z důvodu
Covid-19. Byly probrány návrhy na
- konání M ČR
- konání Veteraniád ČR
- konání dlouhodobých soutěží (Český pohár, žebříčky A a B, Český pohár štafet, Český pohár
klubů)
- rozdělení nejnižších soutěží – oblasti/kraje
Závody musí být připraveny tak, aby je bylo možno uspořádat i v případě omezení počtu účastníků.
Je proto třeba upravit Pravidla OB, provést změny soutěžního řádu, některé věci je nutno připravit
variantně, aby je bylo možno řešit operativně.
Návrh na řešení celé situace připraví soutěžní komise sekce OB do konce listopadu 2020 (některé
případné návrhy je nutno řešit i legislativně při shromáždění sekce OB resp. na jednání VV ČSOS).
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Různé
- dořešit závody WRE v roce 2021 – požadavek reprezentace
- seminář trenérů ve dnech 28. a 29. 11. 2020 proběhne on-line
- seminář vedoucích trenérů TSM proběhne 29. 11. v podvečer on-line
- metodická komise sekce a metodická rada ČSOS připravuje pravidelné on-line metodické středy

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 10. 11. 2020

