Zápis
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

Poznámky pod čarou – k projednávání bodů
1. Úvodní administrativa
- účast, jednací řád, program, návrhová komise
předsedajícího, ověřovatelé zápisu

- asi jasný, doplnění programu atd., volba

2. Informace k činnosti oblasti – byly rozeslané, doplněn je Šimon Stehlík
3. Informace ke kvalitě závodů v roce 2021 – slíbil připravit Pepa Milota, bylo by dobré stručně, jasně,
konkrétně, případně poslat všem předem- podle mě pro změnu obecné, v podstatě se nevěnoval
kvalitě stavby tratí, směrným časům, jen na okraj o zrušení části výsledků jednoho závodu
4. Kalendář závodů na rok 2022
-otázka Tiomilly, myslím, že tam pojedou licence A+B, které mají běhat ŽA+ŽB, tedy pro běhající OŽ
to vlastně není a lze pořádat OŽ
- návrh, aby přednost při převisu zájmu v termínu měly oddíly, které ustoupily v 2020 a nepořádaly
- návrh, aby další přednost ve volbě termínu měly oddíly, jejichž zástupce se účastnil VH sekce OB
- návrh, aby oddíly pořádající na podzim měly (v případě zájmu) přednost u termínů na jaře (po
oddílech, které nepořádaly)
- oddíly by měly mít jasno o prostorech, kde chtějí pořádat, včetně stáří mapy (rok vydání, poslední
revize)
5. Sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2022
PŘIPOMÍNÁM
- průměry max. 1 závod v žebříčku, ale zadání průměru musí být věcí
pořadatele – tedy vložit do ORIS a uvést v protokolu o závodě
- za přihlášku a dohlášku a uvedení správných údajů odpovídá oddíl,
u dohlášky za správné doplnění potom pořadatel
- hromadný rozpis ??
- pokud v termínu závodu budou platit omezení počtu účastníků
sportovní akce, musí pořadatel garantovat start všech včas
přihlášených závodníků západočeské oblasti
6. Informace k fyzickému stavu SI sady + stav podúčtu a čerpání financí v roce 2021 – mám zprávu od
Bohuslavů
7. Čerpání z účtu Si sady v roce 2021 – odměny (vedení soutěží, poháry, medaile, správa SI sady,
účetní SCM ??? nebo příspěvek na účetní pro SCM ???)
Konkrétní návrhy a částky pro osoby 3000+2000
8. Delegáti na shromáždění sekce OB – 3x za oblast, ČSOS – 2x za KS, Turnov 4.12., je tam i seminář
R2+T2
Jak další roky ?? Buď abecedně po 3 oddílech delegáti (tedy i za krajské svazy) nebo krajské svazy si
budou dávat po jednom ze svých krajů (zajistí předsedové)+1 podle abecedního pořadí oddílů nebo
volně s tím, že oddíly přihlášených mají přednost ve výběru termínu v kalendáři.

9. Informace k činnosti SCM – dorost a žáci – kromě info o žácích a dorostu , zda vyhovuje oddílům
způsob účtování a komunikace+zásady účtování
10. Diskuse - školení R+T v roce 2021 a 2022
- ponechat počet delegátů na shromáždění v roce 2021 nebo více delegátů – snížení kvóty
pro dalšího delegáta např. za každých započatých 50 registrovaných členů
- jak schůze příští rok ? samostatně nebo u závodů ? u závodů jde všem jen o kalendář a
zbytek nezájem (v podstatě),
Vzhledem k tomu, že mě nevyhovuje dělat shromáždění u závodů, předpoládám skončit jako
předseda oblasti.
11. Usnesení shromáždění oblasti

