
Z á p i s č. 30/2020 
z 30. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 21. 12. 2020 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek 

Jednání proběhlo formou videokonference 
 

Program:  1. Aktuální informace 

  2. Soutěže v roce 2021 

  3. Dodatkové výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2021 

4. Příprava Shromáždění sekce OB  

5. Různé 

 

1/30  Aktuální informace z jednání VV ČSOS 

- schválen rozpočet ČSOS, kterým se svaz bude řídit do konání VH ČSOS 

- Prováděcí předpisy pro evidenci a registraci v ČSOS pro rok 2021 

- příprava koncepce rozvoje ČSOS na další období 

- úprava metodického portálu 

- valná hromady ČSOS (on-line koncem ledna – o konání touto formou bude rozhodnuto na 

dalším jednání VV ČSOS 8. ledna po dořešení možnosti tajné volby) 

- STK v březnu na jihu Evropy zrušeny; o uskutečnění STK v létě ve Švédsku bude rozhodnuto do 

31. 3. 2021 
 

2/30  Soutěže v roce 2021 

Předseda komise soutěžní komise Petr Klimpl shrnul další část jednání soutěžní komise k soutěžím 

2021 (Ranking a Ranking veteránů). Projednané věci budou zapracovány do sportovně technických 

dokumentů, které budou předloženy ke schválení vedení sekce OB v lednu 2021.  

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě soutěží v roce 2021. 
 

3/30 Dodatkové výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2021 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl předložil návrh soutěžní komise na přidělení pořadatelství 

závodů v roce 2021 na základě dodatkového výběrového řízení následovně: 

25. 6. Veteraniáda ČR ve sprintu   Rýmařov 

26. 6. Veteraniáda ČR na klasické trati  Stará Ves u Rýmařova 

27. 6. Veteraniáda ČR na krátké trati   Stará Ves u Rýmařova 

18. 9.  Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva Vysoká nad Labem 

Vedení sekce: 

a) schvaluje přidělení pořadatelství závodů v roce 2021 podle předloženého návrhu; 

b) schvaluje celkový kalendář závodů sekce OB na rok 2021. 
 

4/30 Příprava Shromáždění sekce OB 

V návaznosti na úmysl VV ČSOS uspořádat Valnou hromadu ČSOS on-line v posledním týdnu 

ledna 2021 (se zajištění tajných voleb), byla diskutována možnost upořádat stejným způsobem i 

Shromáždění sekce OB. To musí předcházet jednání VH ČSOS (volí se na něm delegáti na VH), 

nemusí být ale ve stejný den jako VH. 

Vedení sekce zatím nevidí nutnost na Shromáždění sekce i Valnou hromadu ČSOS spěchat, lepší je 

uspořádat obě schůze prezenčně. Vedení sekce bude o termínu a způsobu jednání Shromáždění sekce 

jednat v návaznosti na rozhodnutí VV ČSOS o termínu a způsobu konání VH ČSOS. 
 

5/30 Různé 

- Vedení sekce OB schvaluje návrh metodické komise sekce OB: mimořádně prodloužit platnost 

trenérských licencí T2 a T3 všem držitelům o 1 rok. Odůvodnění: Metodický seminář trenérů 

letos proběhl on-line formou, při velkém počtu zhlédnutí jednotlivých přednášek a jejich 

velkému dosahu nelze zaručit aktivní účast přihlášených; na závěr semináře neproběhl žádný 

test.  

- Vedení sekce OB schvaluje návrh metodické komise sekce OB: mimořádné udělení licence T3 

Danielu Hájkovi (ZBM8919). 

- Vedení sekce OB schvaluje změnu v komisi reprezentace: Jana Mrázka a Tomáše Dlabaju 

nahradí Martina Zvěřinová a Jan Šidla. 

- Zprávy o činnosti TSM za rok 2020 předložila v termínu všechna TSM. 



- Plány činnosti TSM na rok 2021 zaslala všechny TSM, v některých případech bylo požádáno 

o doplnění. 

- Bylo projednání finanční zabezpečení republikového utkání oblastních výběrů žactva (7. – 9. 5. 

2021, Vepříkov, pořadatel TAP). 

- Byla podána informace o průběhu metodického semináře a metodických střed – velmi dobrá 

spolupráce s metodickou radou ČSOS. 

 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 21. 12. 2020 

 


