
Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS 
konané dne 8. prosince 2012 v Praze  

 
Jednání shromáždění sekce bylo zahájeno v 9:45 hod. 
Shromáždění sekce v úvodu zvolilo pracovní předsednictvo, mandátovou, volební a návrhovou komisi: 
Pracovní předsednictvo:  Jan Netuka (předseda), Petr Klimpl, David Aleš 
Mandátová komise:  Adam Zitka (předseda), Kristýna Skyvová, Dušan Vystavěl 
Volební komise:  Petr Valášek (předseda), Václav Krmaš, Martin Kovařík 
Návrhová komise:  David Aleš (předseda), Marek Cahel, Jan Fišák  
Dále byl schválen jednací a volební řád. 
 
1. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 30 delegátů s hlasem 
rozhodujícím jich bylo přítomno 26 na začátku jednání, před volbami bylo přítomno 28 delegátů. Shromáždění 
sekce bylo usnášeníschopné.  
 
2. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti sekce za období roku 2012.  
 
3. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu o činnosti mediální komise v roce 2012.  
 
4. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise reprezentace o výsledcích reprezentace OB v 
roce 2012.  
 
5. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise rozvoje OB o činnosti komise v roce 2012.  
 
6. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise o činnosti komise v roce 2012.  
 
7. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise talentované mládeže o činnosti komise v roce 
2012.  
 
8. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti metodické  komise v roce 2012.  
 
9. Shromáždění sekce zvolilo ve volbách předsedu sekce OB Petra Klimpla a za členy předsednictva Davida 
Aleše, Jana Netuku, Libora Slezáka a Zdeňka Zuzánka. 
 
10. Shromáždění sekce volí delegáty na Valnou hromadu ČSOS dne 8. 12. 2012: David Aleš, Miroslav Beránek, 
Marta Brettlová, Marek Cahel, Jan Fiala, Petr Klimpl, Martin Kovařík, Václav Krmaš, Jan Langr, Lubomír 
Macháček, Ivan Matějů, Tomáš Matras, Jiřina Nováková, Ondřej Sysel, Kristýna Skyvová, Jiří Šubrt, Petr 
Valášek.  
 
11. Shromáždění sekce schválilo hlavní úkoly sekce OB na rok 2013 přednesené Petrem Klimplem.  

•          Personálně obsadit jednotlivé komise sekce OB schopnými a ochotnými lidmi  
•          Vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS a MSJ  
•          Vytvořit podmínky pro činnost dorosteneckého výběru včetně účasti na ME dorostu 
•          Připravit školení R2 
•          Připravit seminář trenérů a rozhodčích 
•          Vydat alespoň jeden metodický materiál  
•          Zajistit kvalitní průběh soutěží 2013  
•          Minimálně udržet technickou úroveň jednotlivých závodů 
•          Pomoci lokálnímu pořadateli kvalitně uspořádat MS juniorů v OB  
•          Ve spolupráci s AŠSK zajistit další ročník Přeboru škol v orientačním běhu 
•          Realizovat projekt výukových map 2012 



•          Pokračovat v budování areálů pevných kontrol 
•          Uspořádat více akcí Dnů orientace v přírodě  
•          Realizovat informační systém ORIS (komplexní informační systém OB), v návaznosti na něj začít   

     připravovat nové webové stránky sekce OB 
•          Pokračovat ve spolupráci s Českou televizí  
•          Zajistit informovanost dovnitř i vně svazu.  

 
12. Shromáždění sekce určuje klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce v roce 2013: Počet delegátů 
je 30, k rozdělení mezi oblasti bude provedeno podle počtu jejich registrovaných závodníků k 30. 6. 2013, 
přičemž každá oblast má minimálně jednoho delegáta.  
 
 
 
Praha, 8. 12. 2012 


