
Z á p i s 

z jednání shromáždění Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) 

Místo a datum konání : Kralovice, 3.10.2015 

Projednávaný program : 

1. Změna názvu občanského sdružení 

2. Informace k vyslání družstev žáků na přebory žákovských výběrů 

3. Informace k závěrečnému soustředění SCM a TSM 

4. Informace k testům TSM 

5. Seminář trenérů pro rok 2015 ve Šternberku 

6. Volba orgánů SCM 

7. Různé 

Shromáždění bylo zahájeno v 18:00 hodin v kempu Kralovice. Jednání řídil předseda SCM Jan Michalec. 

Na jednání byli přítomni zástupci všech oddílů oblasti, počet přítomných je celkem 10 osob s právem 

volit orgány SCM. 

K bodu 1 

Název sdružení je třeba dát do souladu s požadavky nového Občanského zákoníku, proto předseda 

SCM navrhnul, změnu názvu na „Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB), z.s.“. Návrh byl 

přijat jednomyslně. 

K bodu 2 

Přeborů v Bzenci se zúčastní 3 žákovská družstva. Je zaplaceno startovné na sobotní štafety, startovné 

na nedělní přebory jsou hrazeny z ČSOS. Na ubytování a stravu bude poskytnut příspěvek dle finanční 

situace a celkové výše rozpočtu, maximálně do výše 50% nákladů. Jízdné bude hrazeno dle Směrnice 

pro úhradu jízdného. Dopravu budou zajišťovat oddíly NEJ, MLA a VPM. 

K bodu 3 

Závěrečné soustředění SCM a TSM (a současně úvodní pro sestavu 2016) proběhne 7.-8.11.2015. Místo 

soustředění bude určeno do 8.10.2015 ze dvou uvažovaných míst – Plzeň nebo Přimda. Seznam členů 

SCM pro rok 2016 bude zveřejněn po ukončení oblastního žebříčku 2016, zařazeni budou držitelé 

licence „A“ v kategoriích HD 16-18 a držitelé licence „B“ v kategoriích HD 16.  

K bodu 4 

Testy TSM proběhnou dle rozpisu zveřejněném na stránkách ČSOS, nás se týkají testy v Olomouci a 

Praze ve dnech 17. a 18.10.2015. Testů by se měli zúčastnit držitelé licence „A“ v kategoriích HD 16-20 

a HD14 přecházející do dorostu. Zástupci oddílů přislíbili účast svých žáků a dorostenců. Do 8.10.2015 

je třeba na testy všechny přihlásit, pokud oddíly neučiní toto přímo, zašlete e-mail J. Šilhavému, který 

přihlášení zařídí. Rovněž zkoordinuje dopravu do Prahy. K pomoci na testech jsou zváni i oddíloví 

trenéři. 
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K bodu 5 

14.-15.11.2015 se ve Šternberku koná seminář trenérů a rozhodčích. V sekci trenéři bude probíhat 

diskuze k tréninku dorostu a budou zde i přednášky k trénování. Zájemci z řad trenérů se mohou hlásit 

v systému ORIS, po uzavření přihlášek budeme dojednávat možnosti společné dopravy. Zatím víme o 

účasti : J. Šilhavý, L. Šilhavá, I. Kolovská, J. Michalec, K. Rambousek. 

K bodu 6 

Pro následující období byli jednohlasně zvoleni do orgánů SCM : 

Předseda – Jan Michalec 
Místopředseda – Jakub Šilhavý 
Členové trenérské rady - Aleš Richtr, Petr Kunc ml., Marta Hanáková 
 
K bodu 7 

Každý oddíl zašle e-mailem kontakt na trenéry dětí i dorostu (pokud se jedná o shodnou osobu kontakt 

jeden). Informace ze strany SCM budou zasílány orgánům SCM, oddílovým trenérům, dle potřeby i 

dalším osobám, které se budou podílet na realizaci konkrétní akce. 

Zástupcům obou krajů, kteří jsou delegováni na VH ČSOS bude předán požadavek vznést návrh, aby 

v kategorii dorostu byla možná účast oblastních štafet a tyto byly klasifikovány ve výsledcích jako jiné 

štafety. Důvodem je skutečnost, že v některých oblastech běhá za jednotlivé oddíly žebříček „A“ pouze 

jeden dorostence (-ka) a z tohoto důvodu není možné pro závody štafet hostování u jiného oddílu, kde 

jsou takoví dorostenci minimálně 2. Jde o analogii praxe v běžeckém lyžování, kde takový postup 

používají a takové štafety se účastní a jsou hodnoceny i na mistrovstvích republiky.     

 

 

Zapsal :                                                                                                    Ověřil : 

 

                         Jan Michalec                                                                                          Marta Hanáková 


