
 

Z á p i s 
 

ze shromáždění Západočeské oblasti sekce OB 
 

Shromáždění Západočeské oblasti se konalo v sobotu 6.11.2021 od 14:45 v gymnáziu v 
Karlových Varech. Z 15 delegátů z hlasem rozhodujícím se účastnilo 13.  
 
Program jednání : 
1.  Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, řídícího shromáždění, ověřovatelů zápisu 
2.  Informace o činnosti oblasti v roce 2021 - Michalec 
3.  Zhodnocení kvality závodů v roce 2021 – zpracoval Milota, přednesl Fišák 
4.  Návrh kalendáře závodů na rok 2022- Michalec 
5.  Informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2021 - zástupce LPM 
7. Návrh čerpání z účtu SI sady v roce 2022  
8. Schválení delegátů na shromáždění sekce OB 4.12.2021 v Turnově 
9. Informace k činnosti SCM +TSM a SCD – Valeš, Richtr 
10. Diskuse   
11. Usnesení shromáždění oblasti 
12. Ukončení shromáždění 
 
K jednotlivým projednávaným bodům (podstatné) : 
Shromáždění řídil Jan Michalec.  
Podle návrhů kalendáře závodů pro rok 2022 se uskuteční se jarní a podzimní žebříček, 
do každého bude zařazeno po 10 závodech. Součásti jarního žebříčku budou Mistrovství 
oblasti (sprint, krátká trať, klasická trať, noční, štafety). V rámci některých závodů (2.4. ONO, 
3.-4.9. KSH) je plánováno krátké soustředění (technické tréninky) žáků.  
Z diskuze k jednotlivých bodům programu vyplynulo, že v letošním roce nebyly jednotně 
nazvány „nesoutěžní“ kategorie, ojediněle se zde vyskytly nevhodně postavené tratě. Ke 
stavbě a případnému slučování tratí byla navržena schůzka k stavbě tratí, která se uskuteční 
v sobotu 26.3.2022 po závodě pořádaném VPM.  
Vznikla potřeba revidovat e-mailové kontakty v hromadné adrese oblasti. Proto oddíly do 
30.11.2021 zašlou předsedovi oblasti seznam kontaktů, který bude nově vložen do 
hromadné adresy oblasti. 
 
Usnesení ze shromáždění Západočeské oblasti bylo schváleno všemi přítomnými (13 hlasů). 
 
Usnesení 
 
Shromáždění Západočeské oblasti sekce OB 
 
A) schvaluje 
- program shromáždění, jednací řád 
- volbu předsedajícího Jana Michalce a ověřovatelů zápisu Karla Rambouska a Jiřího Valeše 
- delegáty na shromáždění sekce OB 4.12.2021 :  
  Jana Michalce, Karla Rambouska a Aleše Richtra   



 
B) bere na vědomí 
- informaci o činnosti oblasti v roce 2021 
- zhodnocení sezony 2021 a kvality závodů v roce 2021   
- návrh kalendáře závodů na rok 2022  
- informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2021  
- návrh čerpání z účtu SI sady v roce 2022 včetně odměn správce SI 3000,- a zpracovatele  
  oblastních žebříčků 3000,- 
- informace k činnosti SCM +TSM a SCD   
 
C) ukládá 
- předsednictvu oblasti (řídící orgán oblastních soutěží) zpracovat a vydat : 
   a) kalendář oblastních závodů pro rok 2022 
   b) sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2022, přičemž do Prováděcích pokynů je 
třeba zapracovat jednotné označení (názvy) fáborkovaných, příchozích (začátečníci) a 
tréninkových tratí 
   c) v případě zrušení některých závodů z kalendáře oblastních závodů pro rok 2022 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) 
- realizovat druhý ročník ankety o nejlepšího orientačního běžce oblasti se zahrnutím změn 
pro tento ročník (hlasovat lze pro závodníky všech disciplín, nejen jen pro ty, ve kterých je 
oddíl registrován – OB, LOB, MTBO) 
  
 
V Karlových Varech 6.11.2021 
 
Zapsal : Jan Michalec                                          
 
Ověřili : Karel Rambousek, Jiří Valeš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


