
Zápis ze Shromáždění sekce MTBO 27. 11. 2021

Místo: online platforma ZOOM
Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jiří Vraný, Vladimir Maliňák, Petr Lukavec, Petr Jašek, Milan
Bílý, Jan Urban, Robert Urbaník, Milan Jirásek, Petr Svoboda, Saša Toloch, Lukáš Chmelař,
Pavel Vinš, Luděk Kadlec, Ondřej Hašek, Martin Štěpánek, Pavel Štáfek, Radek Laciga,
Mirek Kalina

1. Úvod - předseda Zbyněk Pospíšek přivítal účastníky, proběhla prezence
2. Zhodnocení práce sekce v roce 2021 - Zbyněk Pospíšek

○ vedení sekce, komise, zastoupení v IOF,web
○ soutěže
○ financování
○ mládež, metodika, propagace
○ sponzoring - poděkování sponzorům

3. Zhodnocení reprezentace 2021 RD -  Jiří Vraný
○ zrušeno mapové soustředění v Dánsku
○ covid - repre trénovali individuálně i v zahraničí
○ MS Finsko relativně brzy, 5 závodů, 6 medailí
○ ME přesunuto z Ruska do Portugalska
○ Finsko - špičkové organizační zajištění šampionátu
○ Portugalsko - kvalita závodů průměrná, znatelné přetížení pořadatelů

4. Zhodnocení reprezentace 2021 JRD a DR - Petr Lukavec
○ sezóna nebyla ideální, ale proběhla
○ místo objemového soustředění v Toskánsku lockdown
○ nominační trénink Rakovník, další nominace na základě tréninků a ligových

závodů
○ na MS byly znát chybějící jarní závody - závodníkům chyběly závodní

kilometry
5. Zhodnocení soutěží sezóny 2021 - Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Miroslav Kalina

○ 14 závodů, nebyly štafety
○ změna předsedy soutěžní komise - od 24.11.2021 - Miroslav Kalina
○ urychlení výpočtu žebříčku z týdne na řádově hodiny po ukončení závodu
○ vydařené MČR sprint Jesenice i mistrovství ve Vidnavě

6. Plán činnosti sekce 2022 - soutěže - Zbyněk Pospíšek
○ připravena termínová listina ČP 2022
○ koordinace termínovky s okolními státy - závody v ORISu, aby o nich bylo

vědět a závodníci mohli jezdit
○ organizované výjezdy talentované mládeže a repre na zahraniční poháry

7. Plán reprezentace 2022 RD - Jiří Vraný
○ Litva ME
○ MS Švédsko
○ finále SP Bulharsko
○ u ženské reprezentace hodně absencí - MD
○ nová kategorie U23
○ nové tréninkové vybavení - měřící přístroje pro biomechaniku a výkon



8. Plán juniorské reprezentace a výběru dorostu 2022 - Petr Lukavec
○ složení JRD a VD a realizačního týmu
○ termínovka JRD a VD
○ 2+2 dorostenci - otázka, zda chceme stavět štafetu?

9. Návrhy na úpravy dokumentů
○ zrušení B kategorií - diskuze
○ úkol pro soutěžní komisi - zpracování návrhu na úpravu kategorií od roku

2023
○ návrh dokumentu Pravidla pro činnost sekce MTBO - SS pověřilo vedení

sekce k dopracování
10. Koncepce sekce MTBO - Pavel Štáfek

○ seznámení s anylýzou SWOT
○ příprava koncepce sekce s vazbou na koncepci ČSOS

11. Metodická činnost - Pavel Štáfek
○ akademie
○ školení trenérů, rozhodčích a kartografů
○ zavedení Rankingu MTBO od sezony 2022

12. Pořádání mezinárodních akcí - Zbyněk Pospíšek
○ WRE 2022 Velká Bystřice zatím nepožádáno
○ MS a JMS 2023 Jičín

13. Volba delegátů na VH ČSOS 2021
○ Zbyněk Pospíšek, Lukáš Chmelař, Vladimír Maliňák, Robert Urbaník

14. Klíč k výběru delegátů na SS 2022
○ vedení sekce
○ pořadatelé závodů ČP 2022 a 2023
○ členové komisí
○ metodik sekce MTBO
○ zástupce pořadatele MS MTBO 2023

15. Různé
○ Radek Laciga připoměl potřebu vydání nového mapového klíče ve vzájemné

koordinaci s IOF -  předpokládá se schválení začátkem roku 2022,
doporučení mapovat podle něj

○ Ondřej Hašek navrh vytvoření “template” pro OCAD, pro jednotlivá měřítka a
typy map pro MTBO (vytvořit čisté OCAD soubory s kompletním mapovým
klíčem)

○ Ondřej Hašek vznesl otázku - MTBO jako univerzitní sport - námět pro
jednání vedení ČSOS se zástupci VŠ sportu (ČAUS)

○ Zazněl návrh na zařazení MTBO a ODM (letní nebo zimní) - nutno
koordinovat v ramci ČSOS

16. Usnesení SS MTBO
○ Schválilo zprávu o činnosti sekce MTBO 2021
○ Schválilo zprávu o činnosti reprezentace MTBO 2021
○ Schválilo plán činnosti sekce MTBO 2022

Termínovou listino závodů ČP 2022
Dokumenty:



pověřilo SK a  Lukáše Chmelaře přípravou návrhu úpravy
kategorii od roku 2023
pověřilo vedení sekce dopracováním dokumentu Pravidla pro
činnost sekce MTBO

Plán činnosti reprezentace MTBO 2022
Přípravu koncepce sekce MTBO
Plán práce s mládeží

Akademie
TSM

Plán metodické činnosti
Školení trenérů, rozhodčích, mapařů a pořadatelů
zavedení Rankingu MTBO od sezony 2022

○ Schválilo zvolení delegátů sekce MTBO na VH ČSOS 2021
○ Schválilo klíč k výběru delegátů na SS 2022

Zapsal Pavel Štáfek


