
Z á p i s č. 19/2023 
z 19. jednání vedení sekce OB, které se konalo dne 25. 2. 2023 

 

 

 

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

  Jednání proběhlo on-line 
 

Program:  1. Aktuální informace 

2. Hlasování per-rollam 

3. Vyhodnocení 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

4. Vypsání 4. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

5. Různé 
 

 

1/19 Aktuální informace 

- jednání se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny 

- podpora klubům ČSOS při realizaci projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2023 

- výběrové řízení na pořadatele vyhlášení Ankety OB 2023 

- předběžný termín Shromáždění sekce OB – 9. 12. 2023 (Praha) 

- byla zveřejněna nominační kritéria na všechny hlavní mezinárodní o-akce roku 2023 
 

2/19 Hlasování per-rollam  

Vedení sekce potvrzuje proběhlé hlasování per-rollam: 

a) schválení v souladu s článkem 5.1 Systému trenérů mimořádné udělení kvalifikace T3 Denise 

Kosové (PHK9150). 

b) schválení změny pořadí závodů Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B-Morava 27. – 28. 

5. 2023 (pořadatel KSU), v sobotu bude krátká trať, v neděli klasická trať 
 

3/19 Vyhodnocení 2. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2024 

Předseda soutěžní komise Petr Klimpl informoval o vyhodnocení 3. kola výběrového řízení na 

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

Vedení sekce: 

a) schvaluje výsledky 3. kola výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 

2024. 
 

4/19 Vypsání 4. kola výběrového řízení na pořadatele závodů v roce 2024 

 Předseda soutěžní komise sekce OB předložil návrh soutěžní komise na vypsání 4. kola 

výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. Do 4. kola jsou zařazeny dva 

závody Českého poháru a žebříčku A v červnu 2024. 

Vedení sekce: 

a) schvaluje vypsání 4. kola výběrového řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2024. 
 

5/19 Různé 

- byla podána průběžná informace o hladkém průběhu seminářů rozhodčích 1. třídy. 

 

 

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB 

Pardubice 25. 2. 2023 

 

 


