Zápis
ze shromáždění Západočeské oblasti sekce OB
Shromáždění Západočeské oblasti se konalo v sobotu 22.10.2022 od 15:45 v restauraci U
Václava v Ostrově – Horním Žďáru. 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 2022 - Michalec
3. Návrh kalendáře závodů na rok 2023- Michalec
4. Informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2022 – Bohuslavová, Bohuslav
5. Návrh čerpání podúčtu SI sady roce 2023
6. Schválení delegátů na shromáždění sekce OB 4.12.2021 v Turnově
7. Informace k činnosti SCM +TSM a SCD – Valeš, Richtr (písemná zpráva)
10. Diskuse
11. Usnesení shromáždění oblasti
12. Ukončení shromáždění
K jednotlivým projednávaným bodům (podstatné) :
Shromáždění řídil Jan Michalec.
Od letošního roku funguje v ORISu modul „Zpětná vazba“, který slouží pro hodnocení
závodů. Závodníky naší oblasti není v podstatě využíván.
Podle návrhů kalendáře závodů pro rok 2023 se uskuteční se jarní a podzimní žebříček,
do jarního bude zařazeno 10 závodů, do podzimního 6 závodů. Opětovně bylo potvrzeno, že
u víceetapových závodů budou do žebříčku započítány 2 závody. Definitivní termín závodů
BSO dohodne oddíl BSO s Alešem Richtrem tak, aby byl sladěn se soustředěním žáků.
Součásti jarního žebříčku budou Mistrovství oblasti (krátká trať, klasická trať). Mistrovství
štafet bude součástí Českého poháru štafet pořadatele KAM, předpokládaný termín sobota
22.4.2022.
Do SI sady byly dokoupeny 2 tablety. Byla diskutována změna tzv. odvodů ze závodů, která je
dosud prováděna přes zápůjčky oblastní SI sady (a s tím navazující změna Prováděcích
pokynů).
Anketa o Nejlepšího běžce Západočeské oblasti nebude vyhodnocována (pro pokračování 5
delegátů).
Vznikla potřeba revidovat e-mailové kontakty v hromadné adrese oblasti. Proto oddíly do
31.12.2022 zašlou předsedovi oblasti na e mailovou adresu michalcovi.tc@tiscali.cz seznam
kontaktů (maximálně 3 za oddíl), 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 Moniku Lisou
- delegáty na shromáždění sekce OB 26.11.2022 v Chotěboři :
Jana Michalce, Nicka Newiaka a Ondřeje Povu
- změnu Soutěžního řádu v bodu 11.3. (Západočeský pohár veteránů) spočívající ve snížení
počtu započítávaných závodníků z 10 na 7
- doplnění soutěžního řádu o závodní kategorii D75
B) bere na vědomí
- informaci o činnosti oblasti v roce 2022
- návrh kalendáře závodů na rok 2023
- informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2022
- informace k činnosti SCM +TSM a SCD
C) ukládá
- předsednictvu oblasti (řídící orgán oblastních soutěží) zpracovat a vydat :
a) kalendář oblastních závodů pro rok 2023
b) sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2023
c) v případě zrušení některých závodů z kalendáře oblastních závodů pro rok 2023 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)
- oslovit Jiřího Vištejna k možnosti provést úvodní školení pro začínající (i ostatní) mapaře
v naší oblasti
- aktualizovat u hromadné oblastní mailové adresy kontakty na oddíly, oddíly do 31.12.2022
zašlou předsedovi oblasti na mailovou adresu michalcovi.tc@tiscali.cz seznam kontaktů
(maximálně 3 za oddíl)
- předsedovi oblasti projednat s oddíly KRL, LPM a VPM formu odvodů z pořádání oblastních
závodů včetně návrhu změny Prováděcích pokynů
V Ostrově 22.10.2022
Zapsal : Jan Michalec
Ověřili : Monika Lisá, Karel Rambousek

