Z á p i s č. 10/2022
z 10. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 13. 2. 2022
Přítomni:

Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek
Hosté: Libor Slezák, Marek Cahel, Pavel Košárek
Jednání proběhlo formou videokonference
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola úkolů
3. Zavedení novelizace mapového klíče na sprint (ISSprOM 2019-2)
4. Výběrové řízení na pořadatele závodů v roce 2023
5. Tréninková střediska mládeže 2021 – 2022
6. Komise rozvoje orientačního běhu
7. Různé
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Aktuální informace
- Probíhá řádná registrace sekce OB pro rok 2022
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Kontrola úkolů
- trvá novelizace Systému rozhodčích OB
- prověření reálnosti konání Mistrovství ČR na krátké trati 2023.
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Zavedení novelizace mapového klíče na sprint (ISSprOM 2019-2)
IOF schválila aktualizaci sprintového mapového klíče pro sprint ISSprOM 2019-2 s okamžitou
platností od ledna na všech závodech IOF. Mapová rada ČSOS předloží schválení české verze
mapového klíče ISSprOM 2019-2 (ve Směrnici o evidenci map) VV ČSOS dne 16. 3. 2022.
Vedení sekce schvaluje následující postup implementace ISSprOM 2019-2:
a) přepracovat do 13. 3. 2022 směrnici Prostory s omezeným přístupem s účinností od 17. 3.
2022 (O: Zbranek);
b) zajistit pořádání všech závodů ve sprintu a sprintových štafet zařazených do kalendáře
oficiálních závodů sekce OB od 17. 3. 2022 na mapách v mapovém klíči ISSprOM 2019-2
(soutěžní komise a oblasti sekce OB);
c) připravit v únoru článek na web sekce OB k osvětě celé problematiky (O: Zbranek)
d) požádat metodickou radu ČSOS, aby do programu metodických střed ještě před zahájením
oficiálních soutěží zařadila přednášku na téma převodu sprintové mapy do nového klíče pro
mapaře a přednášku pro závodníky týkající se mapového klíče ISSprOM 2019-2 (O: Hošek)
e) zprostředkovat kontakty na dobrovolníky, kteří budou ochotni udělat alespoň mechanické
převedení stávající mapy do nového mapového klíče ISSprOM 2019-2 (O: Hošek)
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Výběrové řízení na pořadatele závodů v roce 2023
Předseda soutěžní komise Petr Klimpl informoval o vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na
pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2023 tak, jak ho provedla soutěžní komise. Současně
předložil návrh soutěžní komise na vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce
OB v roce 2023, do kterého jsou zařazeny neobsazené závody z 2. kola.
Vedení sekce:
a) schvaluje výsledky 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce
2023;
b) schvaluje vypsání 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2023.
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Tréninková střediska mládeže 2021 – 2022
Ústřední trenér mládeže Marek Cahel předložil písemně materiál „Tréninková střediska mládeže
2021 – 2022“, v kterém je provedeno hodnocení výběru do TSM (STM), činnost TSM v roce
2021 a plány činnosti TSM na rok 2022. K materiálu proběhla diskuze, některé věci budou do
materiálu doplněny. Materiál bude předložen VV ČSOS (jednání VV ČSOS dne 16. 3. 2022 se
zúčastní za sekci OB Jan Netuka, Libor Slezák a Marek Cahel).
Vedení sekce OB:
bere na vědomí materiál „Tréninková střediska mládeže 2021 – 2022“.
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Komise rozvoje orientačního běhu
Předseda sekce OB Petr Klimpl předložil návrh na zrušení Komise rozvoje orientačního běhu
sekce OB. V ČSOS byla zřízena Rada pro rozvoj ČSOS, která v podstatě nyní dubluje činnost
KROB. Rada ČSOS by měla mít širší záběr, proto je navrženo zrušit tuto komisi.
Vedení sekce:
a) ruší Komisi rozvoje orientačního běhu sekce OB;
b) děkuje předsedkyni komise Kristýně Skyvové a všem členům komise za odvedenou práci;
c) doporučuje jako zástupce sekce OB do Rady pro rozvoj ČSOS Kristýnu Skyvovou.
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Různé
- Pavel Košárek představil nový metodický materiál „Stupně rozvoje orientačního běžce“,
připomínky zašlou členové vedení sekce OB obratem Pavlu Košárkovi.
- Metodická rada ČSOS se obrátila na sekci OB s žádostí o součinnost při vypsání témat VŠ
prací zaštítěných ČSOS; náměty včetně odborníka/garanta z praxe soustředí od jednotlivých
komisí Radim Hošek.
- Komise mládeže zajistí podání základních informací oblastem o konání Festivalu výběrů
žactva ČR (3. – 5. 6.2022).
- Byla podána informace o proběhlém semináři rozhodčích, o připraveném semináři
rozhodčích i o nastávajícím školení rozhodčích 2. třídy.

Příští jednání vedení sekce OB bude 13. 3. 2022 večer (on-line)
Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 13. 2. 2022

