Z á p i s č. 17/2019
ze 17. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 22. 6. 2019 v Markoušovicích
Přítomni:
Petr Klimpl, Libor Slezák, Jan Netuka, Daniel Wolf, Zdeněk Zuzánek
Jednání řídil předseda sekce OB Petr Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola zápisu z minulé schůze, hlasování per rollam
3. Informace komise talentovaní mládeže
4. Informace komise reprezentace
5. Informace KROB - WOD, Přebor škol
6. Informace metodické komise
7. Různé
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Aktuální informace
- Informace z jednání P ČSOS
o financování svazu ze strany MŠMT: veškeré finanční prostředky z dotací MŠMT na rok
2019 již dorazily na účet svazu (ve všech kapitolách o něco málo výše než byl
předpoklad)
o úpravy rozpočtu:
o navýšení podpory KS ČSOS o 140 tis. Kč (na přípravu na LODM)
o OB - seniorská reprezentace navýšení o 150 tis. Kč
o OB - juniorská reprezentace navýšené o 50 tis. kč
o připravuje se grant pro oblasti (KS) na příspěvek na mapy použité pro oblastní závody
o příprava Stacionárních tréninkových kempů 2020 (2 kempy LOB, 1 kemp MTBO) - OB:
příprava kempu v době jarních prázdnin v Portugalsku (Španělsku), o hlavních
prázdninách ve Skadinávii (celkové náklady 2019 a 2020 cca 450 tis. Kč)
o plán projektu "Orientační sporty na ČT Sport v roce 2020
o sprintový mapový klíč ISSprOM 2019 bude implementován na všech závodech OB OD
1. 1. 2020 (Mapová rada ČSOS přeloží anglickou verzi do 31. 8. 2019)
- proběhlo setkání trenérů TSM (Doksy)
- stížnost TBM na postup při organizování školení T3 v JMO – předáno k vyřízení JM oblasti,
zatím neřešeno
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí aktuální informace
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Kontrola plnění úkolů, hlasování per rollam
Všechny úkoly byly splněny.
Mezi jednáním vedení sekce proběhla dvě hlasování per-rollam:
- Vedení sekce schválilo výsledky 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce
OB v roce 2020 a celkový kalendář závodů sekce na rok 2020 (hlasování pro 5, proti 0)
- Vedení sekce neschválilo odvolání LCE proti rozhodnutí soutěžní komise ve věci povolení
mimořádného startu na M ČR na krátké trati pro Zdeňka Slezáka (hlasování pro 2, proti 3)
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Informace komise talentované mládeže
Předseda komise talentované mládeže sekce OB Libor Slezák předložil písemnou informaci, kterou
ústně doplnil:
- účast na CEYOC 2019 (duben, Háj ve Slezsku)
- nominační závody a vlastní nominace na MED 2019 (červen Bělorusko)
- VT Šaštín – příprava pro nominované na MED
- příprava letní Akademie OB (červenec, Olomouc)
- prázdninový VT Švédsko a Norsko (srpen)
- STM 30. 8. - 1 .9. 2019 a 12. 10. 2019 (úpravy a korekce podmínek pro nominaci do TSM)
- projekt Stacionárních kempů pro rok 2020
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace komise talentovaní mládeže.
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Informace komise reprezentace
Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal písemnou informaci, kterou ústně domluvil:

- Výsledky první série SP ve Finsku;
- Další akce dospělé reprezentace do MS 2019;
- Proběhlá nominace na MSJ v Dánsku;
- Dosavadní průběh přípravy seniorské a juniorské reprezentace OB.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace komise reprezentace.
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Informace o činnosti komise rozvoje OB
Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podala písemně informaci o:
- realizaci World Orienteering Day 2019 v ČR;
- přeboru škol – krajská kola a celostátní finále;
- dalších aktivitách KROB
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace o činnosti komise rozvoje OB.
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Informace o činnosti metodické komise
Předseda metodické komise Daniel Wolf podal písemně informaci o činnosti komise a ústně ji
doplnil:
- Školící činnost: přes zimu proběhlo v oblastech 5x školení R3 a 3x školení T3; v gesci Pavla
Košárka se rozjelo první částí nové školení T2, skupina rozhodčích připravila školení R2;
- Připravované metodické akce ve spolupráci s Metodickou rada ČSOS): Yo!Camp – vzdělávací
tábor pro věkovou skupinu 15-23 let zaměřený na pořádání závodů a trenérskou činnost v OB;
školení OCADu (i jako součást T2), vydávání metodických listů
- Podzimní metodický seminář trenérů a rozhodčích: 22. – 24. 11. 2019 v Jablonci nad Nisou
- Metodický portál: pracuje se na přípravách jednotného webu spojujícího svazovou o-metodiku
(programátorské práce, kostra a obsah)
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informaci o činnosti metodické komise.
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Různé
- Kalendář na rok 2021 a případné úpravy soutěží budou připraveny v průběhu července a srpna a
předloženy ke schválení vedení sekce v září;
- Diskutován vztah komisí a vedení sekce, případné návrhy na úpravu připraví Libor Slezák.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 22. 6. 2019

