Z á p i s č. 20/2016
z 20. zasedání vedení sekce OB, které se konalo dne 26. 6. 2016 v Hojné Vodě
Přítomni:

Petr Klimpl, Libor Slezák, Daniel Wolf, Zdeněk Zuzánek, Jan Netuka
Marek Cahel
Jednání řídil předseda sekce OB P. Klimpl
Program:

1. Aktuální informace
2. Kontrola zápisu z minulé schůze
3. Informace o uspořádání ME v orientačním běhu 2016
4. Informace o výsledcích ME v orientačním běhu 2016
5. Informace přípravě testování mládeže do TSM
6. Nominace na MS, MSJ a MED 2016
7. Informace o činnosti KROB - WOD, Přebor škol, Olympijské parky, Dny orientace v
přírodě
8. Činnost metodické komise – příprava seminářů, metodických dopisů
9. Různé
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Aktuální informace
- Informace z jednání P ČSOS (zabezpečení účasti OB na Světových hrách 2017; jmenování L.
Klimplové předsedkyní IOF RYDC komise; dopis předsedovi ČUS M Janstovi s žádostí
o pomoci s opětovným zařazením českých reprezentantů v OB do ASC – Dukla; vydávání
časopisu Orientační běh; příprava prezentace OB v rámci Olympijského parku; rozdělení
příspěvku na Program - Podporu sportovní činnosti žactva v klubech ČSOS; neúspěšná
kandidatury na pořádání EOC 2018).
- Prozatímní průběh závodní o-sezóny 2016.
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Kontrola plnění úkolů
Všechny úkoly byly splněny.
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Informace o uspořádání ME v orientačním běhu 2016
Místopředseda OV ME 2016 podal informaci o uspořádání ME v OB 2016 s centrem v Jeseníku.
Pořádání ME zvládli pořadatelé pod vedením Davida Aleše na výbornou. Organizátoři opět ukázali,
že v České republice se dělají o-akce na vysoké úrovni. Ke kladnému vyznění určitě přispěla i
vysoká úroveň přenosů České televize.
Vedení sekce OB:
a) Vzalo na vědomí informaci o velmi dobrém uspořádání ME v OB 2016.
b) Děkuje všem organizátorům ME 2016 a především předsedovi OV Davidu Alešovi za výbornou
organizaci ME 2016.
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Informace o výsledcích ME v orientačním běhu 2016
Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek informoval o výsledcích české reprezentace ME
2016. Vedení sekce OB ocenilo umístění českých reprezentantů na ME v OB, zvláště bronzovou
medaili štafety mužů (Petržela, Šedivý, Král) a další umístění do šestého místa (5. místo sprintové
štafety, 5. místo štafety žen a 6. místo Jana Šedivého na krátké trati). Celkové hodnocení výsledků na
ME bude provedeno při ročním hodnocení výsledků české reprezentace v OB.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informaci o výsledcích ME v orientačním běhu 2016.
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Informace přípravě testování mládeže do TSM
Předseda komise talentované mládeže Libor Slezák a ústřední trenér mládeže Marek Cahel podali
informaci o přípravě testování mládeže do TSM, testování proběhne na počátku září, náhradní termín
bude v polovině října 2016. Systém testování mládeže do TSM bude stejný jako v roce 2015 (budou
upraveny některé drobnosti).
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace přípravě testování mládeže do TSM.
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Nominace na MS, MSJ a MED 2016
Předseda komise reprezentace Zdeněk Zuzánek podal informaci o nominačních závodech a
provedených nominacích na letošní MS a MSJ v orientačním běhu. Předseda komise reprezentace
Libor Slezák a ústřední trenér mládeže Marek Cahel podali informaci o nominačních závodech a
provedené nominaci na letošní ME dorostu v orientačním běhu. K nominaci na MS proběhla diskuze
s ohledem na nedodržení nominačních kritérií. Vedení sekce OB bude požadovat na komisi
reprezentace, aby nominační kritéria pamatovala i na mimořádné okolnosti, ke kterým došlo třeba
letos.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informace nominace na MS, MSJ a MED 2016.
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Informace o činnosti KROB - WOD, Přebor škol, Olympijské parky, Dny orientace v přírodě
Předsedkyně komise rozvoje OB Kristýna Skyvová podala písmeně informaci o:
- přeboru škol
- akci OB do škol
- areálech pevných kontrol
- Dnech orientace v přírodě
- dalších aktivitách KROB
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí Informace o činnosti KROB.
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Činnost metodické komise – příprava seminářů, metodických dopisů
Předsedkyně metodické komise Kristýna Skyvová podala písemně informaci o připravovaných
metodických akcích.
Vedení sekce OB:
a) Bere na vědomí informaci o činnosti metodické komise.
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Různé
- Byla diskutována struktura kalendáře závodů na rok 2018, za SK má tuto otázku na starost Libor
Slezák.

Zapsal: Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 26. 6. 2016
Další schůze vedení sekce OB bude 10. 9. 2016 v Hraběticích

