
Z á p i s č. 16/2021 
z 16. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 26. 11. 2022 

 

 

 

Přítomni:  Petr Klimpl, Jan Netuka, Daniel Wolf, Roman Zbranek, Radim Hošek 
 

 

 

Program:  1. Vyhodnocení jednání Shromáždění sekce OB 

2. Tréninková střediska mládeže v roce 2023 

3. Soutěžní dokumenty sekce OB na rok 2023 

4. Vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 

5. Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

6. Různé 
 

 

1/16 Vyhodnocení jednání Shromáždění sekce OB 

Shromáždění sekce OB proběhlo bezproblémově jak po technické, tak po věcné stránce. Náměty 

z diskuze se bude zabývat soutěžní komise. 
 

2/16 Tréninková střediska mládeže v roce 2023  

Předseda komise mládeže Libor Slezák předložili písemně návrh seznamu členů TSM na rok 

2023 včetně rozdělení do jednotlivých TSM (do TSM A je na základě STM zařazeno 36 

závodníků a do TSM B 88 závodníci, celkem tedy 124). Současně byl projednán seznam 

působení jednotlivých TSM včetně jmen vedoucího TSM a vedoucího trenéra TSM. Diskuze se 

vedla o TSM Olomouckého a Moravskoslezského kraje.  

Byl projednán návrh na rozdělení finančních prostředků na jednotlivá TSM v souladu s návrhem 

rozpočtu ČSOS na rok 2023.  

Vedení sekce: 

a) schvaluje působení jednotlivých TSM včetně jmen vedoucího TSM a vedoucího trenéra 

TSM; 

b) schvaluje zařazení závodníků do jednotlivých TSM a na základě toho rozdělení finančních 

prostředků na jednotlivá TSM; 

c) ukládá předsedovi sekce předložit VV ČSOS návrh na působení jednotlivých TSM a 

rozdělení finančních prostředků na TSM. 
 

3/16 Soutěžní dokumenty sekce OB na rok 2023 

 Předseda soutěžní komise Petr Klimpl podal informaci o jednání soutěžní komise sekce OB, 

která připravuje soutěže na rok 2023. 

Soutěžní komise připravuje: 

- novelizaci Soutěžního řádu  

- Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB na rok 2023 

Kompletní znění bude předloženo na příštím jednání vedení sekce OB tak, aby novelizace 

Soutěžního řádu mohla být předložena ke schválení VV ČSOS 11. 1. 2023. 

Vedení sekce: 

a) bere na vědomí informaci o přípravě soutěží sekce OB na rok 2023. 
 

4/16 Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl informoval o vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na 

pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 tak, jak ho provedla soutěžní komise. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 1. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2024. 
 

5/16 Vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

 Předseda soutěžní komise sekce OB předložil návrh soutěžní komise na vypsání 2. kola 

výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. Do 2. kola jsou zařazeny 

neobsazené závody z 1. kola. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje vypsání 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. 
 

 

 

 

 

 



6/16 Různé 

- Vedení sekce OB projednalo návrh Jiřího Valeše o doplnění Prováděcí předpisy 

k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2023 o neomezenou možnost hostování ve všech 

kategoriích, tzn. neomezený počet hostujících ve štafetě/družstvu (popř. aby hostování bylo 

možné ve všech kategoriích, stejným systémem jako nyní v dorosteneckých kategoriích). 

Sekce se v průběhu roku 2023 bude zabývat případnými dopady povolení hostování stejným 

systémem jako v dorosteneckých kategoriích („neomezená“ možnost hostování se posuzovat 

nebude). 

- Členství v soutěžní komisi ukončil Jan Petržela. Vedení sekce schvaluje za člena soutěžní 

komise sekce OB Jakuba Glonka (KAM). 

- Členství v komisi mládeže ukončila Jana Kubátová. Vedení sekce schvaluje za člena komise 

mládeže sekce OB Evžena Pekárka (TZL) a Roberta Heczka (VLI). 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 26. 11. 2022 

 

 


