Zápis
ze shromáždění Západočeské oblasti sekce OB
Shromáždění Západočeské oblasti sekce OB začalo 28.11.2020 v 10:00 hodin formou video
konference.
Na počátku byl zvolen předsedající a ověřovatelé zápisu :
Předsedající :
Jan Michalec
Ověřovatelé zápisu : Karel Rambousek, Luděk Bartoš
Dále byl schválen jednací řád a navrhovaný program.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednací řád
a) jednání řídí zvolený předsedající shromáždění, do jeho zvolení předseda západočeské
oblasti, ověřovatelé zápisu jsou voleni shromážděním a současně vykonávají funkci
mandátové komise
b) diskutující se hlásí do diskuze předsedajícímu shromáždění, doba příspěvku do diskuze by
neměla přesáhnout 3 minuty, shromáždění může odsouhlasit jinou dobu příspěvku
c) pořadí diskutujících je shodné s pořadím přihlášení do diskuze
d) návrhy usnesení včetně protinávrhů je možné předkládat předsedajícímu shromáždění, o
návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhovaný program
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, řídícího shromáždění, ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti oblasti v roce 2020 - Michalec
3. Zhodnocení kvality závodů v roce 2020 – Milota
4. Návrh kalendáře závodů na rok 2021 - Michalec
5. Sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2021 - Michalec
6. Informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2020 – zástupce LPM
7. Návrh čerpání z účtu SI sady v roce 2021
8. Schválení delegátů na shromáždění sekce OB 24.1.2021 v Praze
9. Informace k činnosti SCM +TSM a SCD– Valeš, Richtr
10. Diskuse
11. Usnesení shromáždění oblasti
12. Ukončení shromáždění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Shromáždění vzalo na vědomí informaci o počtu delegátů. Z 15 delegátů s hlasem
rozhodujícím bylo z počátku přítomno 12, v průběhu jednání 2 delegáti se z jednání odhlásili.
I zbývající počet 10 byl schopen usnášet se.

2. Předem zaslanou zprávu o činnosti v roce 2021 okomentoval Jan Michalec. V diskuzi bylo
konstatováno, že ve skupině dorostu se vytvořila soudržná skupina dorostenců, což se
projevuje i na dosahovaných výsledcích. To naopak chybí u děvčat a u nich jsou ve výkonnosti
rezervy.
Za pomoc na uspořádání ZODM 2020 poděkoval ředitel soutěží LOB Luděk Bartoš. Kromě
hlavních pořadatelů z oddílů MLA a NEK se na akci výrazně podílely i další osoby z řad
orientačních běžců z celé oblasti. Bez nich by nebylo možné závody uskutečnit, protože
zejména úprava nezasněžených úseků tratí o víkendu před zahájením soutěží byla velmi
náročná a tato pomoc byla klíčová pro možnost uskutečnění a následně i pro úspěšný průběh
závodů. Pořadatelský úspěch soutěží LOB považuje za úspěch celé Západočeské oblasti.
3. U hodnocení závodů bylo pro příští rok navrženo, aby v tomto pokračoval Josef Milota. Pro
případy, kdy nebude na konkrétním závodě přítomen, osloví Josef Milota jiné zkušené běžce
z oblasti, kteří by takové hodnocení závodu provedli a jejich hodnocení mu zaslali k
zapracování do celoročního hodnocení.
4. Při jednání o návrhu kalendáře bylo rozhodnuto (hlasování bylo v poměru 7:5), že při kolizi
termínů má mít žákovské soustředění přednost před pořádáním oblastního žebříčku s tím, že
není vyloučeno spojení soustředění se závody (podle možností pořadatele a požadavků SCD).
V návrhu kalendáře tak, jak byl vytvořen, nejsou dořešeny závody, které chtěl pořádat oddíl
MAS v termínu soustředění žáků 24.-25.4.2021. Předseda oblasti s oddílem MAS bude věc
řešit. Volné termíny jsou 10. a 11.4., případně 22. a 23.5.2021.
S ohledem na současnou situaci není pravděpodobné, že při MČR v NOB proběhne současně
Mistrovství oblasti v NOB.
V termínu 11.-12.9.2021, který akceptoval na pořádání závodů oddíl KRL (přesunutí z
původního zájmu o jarní termíny), by současně proběhlo soustředění SCD.
Oddíl MLA (na základě námětu od Jirky Vištejna) nabídl oddílu KSH, že jim může každý oddíl
pomoct při pořádání závodů (stavba tratí, počítače, roznos kontrol, …). Oddíl KSH zjistí
možnosti pořádání závodů v termínu 16.-17.10 nebo 23.-24.10.2021. Další možností je, že
vlastní provedení závodu oblastního žebříčku by mohlo zajistit Západočeské TSM z řad trenérů
a závodníků licence „A“. Pokud nebude možné závody v KSH uspořádat, vedení SCM
zkontaktuje plzeňské oddíly, které by poskytly SCM pomoc při pořádání závodů v tomto
termínu v okolí Plzně. Je možné uspořádat závody v obou víkendech – jeden v KSH, druhý u
Plzně.
Zpracovaná termínová listina není definitivní, protože do konce roku může soutěžní komise
sekce OB ještě přesunout některé celostátní závody a tyto přesuny by mohly ovlivnit náš
kalendář. Proto v měsíci lednu 2021 může ještě proběhnout setkání zástupců oddílů
k upřesnění oblastního kalendáře pro rok 2021.
Aleš Richtr připraví návrh na jednotné označení tratí veřejných závodů (fáborky, příchozí, děti
s rodiči, tréninkové tratě).
Protože došlo ke změně statutu oblastí a soutěže v oblasti řídí předsednictvo oblasti, nemá
opodstatnění soutěžní komise. Proto již nebude ustanovena.

5. Byla projednána nová verze sportovně technických dokumentů ZCO s tím, že k části
Soutěžního řádu, která se týká směrných časů (bod 9.), se oddíly vyjádří v mailové komunikaci.
Podklady zašle předseda oblasti. Zásadní změnou je zvýšení startovného : pro kategorie žactva
a pro veterány HD65 a starší bude 80 ,- Kč a pro ostatní kategorie bude 120,- Kč. Změna nastala
i v možnosti navýšit startovné v případě, kdy je použita na závod nová mapa. Hlasování po
oddílech odsouhlasilo zvýšení této sazby na 20 Kč na jednoho závodníka.
6.+7. Při informaci k čerpání podúčtu SI sady a předpokladu výdajů na rok 2021 podal Luděk
Bartoš informaci o SI jednotkách, které byly v počtu cca 40 kusů pořízeny z rozpočtu
Karlovarského kraje pro účely ZODM a následně byly po ZODM předány k užívání při trénincích
jednotlivým oddílům Karlovarského kraje. Oddíly se při tom zavázaly zapůjčit vybavení jiným
oddílům v kraji, v případě, že o zapůjčení požádají. Toto ustanovení Bartoš doporučuje
oddílům Karlovarského kraje aplikovat na celou Západočeskou oblast. Nevýhodou je, že
stojany nesplňují podmínky pro soutěže v OB (nemají kleště). Další jednotky SI si pořídil ze
svého rozpočtu oddíl VPM včetně stojanů s kleštěmi. Předseda oblasti osloví oddíly ZCO a zjistí
stav materiálu (stojanů a SI jednotek), které vlastní oddíly ZCO a možnosti vzájemného
půjčování na „velké“ závody pořádané oddíly registrovanými v ZCO.
8. Shromáždění oblasti schválilo delegáty na shromáždění sekce OB. Jednání bylo z původního
termínu přeloženo na neděli 24.1.2021. Případné požadavky, které tam mají přednést, mohou
oddíly zasílat na ně.
9. Informaci o činnosti SCD podal Aleš Richtr. K financování akcí uvedl Jan Michalec, že bude
nutné počítat s tím, že v roce 2021 budou vystavovány zálohové faktury na akce. Akce jsou již
takového rozsahu, že na účtu SCM nemusí být vždy dostatek financí pro zaplacení vysokých
záloh.
10. Letošní rok zahajujeme prvním ročníkem Anketu o nejlepšího orientačního běžce
Západočeské oblasti. Garantem prvního ročníku je Luděk Bartoš, který kromě vyhodnocení
také zajistí pro vyhlášené diplomy. Způsob vyhlašování a oceňování v dalších ročnících bude
projednán během příštího roku.
Pro rok 2021 není potřeba pořádat školení R3. Podle předběžného zájmu by měl být dostatek
zájemců (minimum 8 osob) pro pořádání školení T3. To by se uskutečnilo v měsíci listopad
2021, garantem bude Jan Michalec.
Stejně jako vloni byly nakoupeny poháry pro první 3 žáky v pořadí v oblastním žebříčku 2020
v kategoriích HD10-14. Protože nebyly poháry osobně předány, budou zaslány poštou s tím,
že pro oddíly LPM+VPM a ONO+SKV budou zaslány společně, ostatním oddílům samostatně.
Jan Michalec zjistí možnosti výroby jednotných medailí, které budou předávány při
Mistrovstvích oblasti v následujících letech. Jednalo by se o medaile, kde by jednotlivé závody
byly rozlišeny nálepkou na zadní straně a pro jednotlivé roky by byl na stuhy připojován
(navlečen) emblém s označením konkrétního roku.

11.

Usnesení
Shromáždění Západočeské oblasti sekce OB
A) schvaluje
- program shromáždění, jednací řád
- volbu předsedajícího a ověřovatelů zápisu
- delegáty na shromáždění sekce OB 24.1.2020 :
Moniku Lisou, Jan Michalce, Ondřeje Vodrážku
- zavedení ankety o nejlepšího orientačního běžce oblasti
B) bere na vědomí
- informaci o činnosti oblasti v roce 2020
- zhodnocení sezony 2020 a kvality závodů v roce 2020
- návrh kalendáře závodů na rok 2021
- návrh sportovně technických dokumentů oblasti pro rok 2021
- informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2020
- návrh čerpání z účtu SI sady v roce 2021
- informace k činnosti SCM +TSM a SCD - Richtr
- informace z jednání předsednictva sekce OB s předsedy oblastí a krajů k soutěžím v roce 2021
- ukončení činnosti soutěžní komise
C) ukládá
- předsednictvu oblasti zpracovat a vydat :
a) kalendář oblastních závodů pro rok 2021
b) sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2021, s navrhovanými změnami.
- řídícímu orgánu oblastních soutěží
a) v případě zrušení některých závodů z kalendáře oblastních závodů pro rok 2021 nebo
změn v podmínkách pořádání sportovních akcí, které by zasáhly do pořádání závodů
oblastního žebříku nebo do celkového hodnocení žebříčku (např. pokles závodů pod minimální
počet potřebných pro hodnocení), provést změny v kalendáři závodů (např. sloučení žebříčků)
- zajistit zveřejnění výsledků ankety o nejlepšího orientačního běžce oblasti a dopracovat
formu vyhodnocení ankety pro následující roky
- zjistit počet použitelných jednotek SI a stojanů a ochotu k jejich zapůjčení na „velké“ závody
u jednotlivých oddílů
Jednání formou videokonference bylo ukončeno ve 13:00.
V Tachově 28.11.2020
Zapsal : Jan Michalec
Ověřili : Karel Rambousek, 1.12.2020
Luděk Bartoš, 29.11.2020

