
 

Z á p i s 
 

z jednání oddílů a klubů Západočeské oblasti sekce OB 
 

Jednání se konalo formou videokonference ve středu 25.1.2023 od 19:00. Z celkového počtu 
15 hlasů s hlasem rozhodujícím se účastnili zástupci s 10 hlasy, od konce bodu 1 zástupci s 11 
hlasy.  
 
Přítomni : 
  DCH – Jan Michalec 
  BSO – Karel Rambousek  
  KRL – Marta Hanáková (od bodu 1) 
  KSH – Tomáš Mayer 
  LPM – Václav Bohuslav - 2 hlasy 
  MAS – Karel Pilař, Jindřich Kovář (host)  
  MLA – Luděk Bartoš 
  ONO – Monika Lisá 
  VPM – Štěpán Kroupa - 2 hlasy 
 
                                     
 
Program jednání : 
1.  Výše startovného na závodech oblastního žebříčku v roce 2023. 
2.  Zařazení závodů Czech O–Tour jako závody oblastního žebříčku ZCO. 
 
K bodu 1 
 a) startovné pro rok 2023 bylo odsouhlaseno většinou hlasů přítomných následovně 
        
            do kategorie HD14 (včetně)    90,- Kč  pro 6 hlasů 
            kategorie HD65 +   120,- Kč  pro 8 hlasů 
 ostatní : HD16 – HD55  150,- Kč  pro 7 hlasů  
 
          b) navýšení startovného (nová mapa, zařazení do závodů ČSOS) zůstává shodné  
              s bodem 3.1 písm. e) Prováděcích předpisů pro rok 2022 
 
              závod zařazen do kalendáře vícedenních závodů ČSOS  10,- Kč       pro 10 hlasů 
              nová mapa                                                                       20,- Kč       pro   9 hlasů 
                    definice nové mapy zůstává nezměněna  
 
K bodu 2 
Většinou 7 hlasů ( 2 proti, 2 zdrželi se) bylo odsouhlaseno, aby denní závody Czech O–Tour 
ve dnech 1. a 2.4. 2023, technické uspořádání oddíl VPM, byly ponechány jako závody 
západočeského oblastního žebříčku za podmínek nabídnutých pořadatelem – ČSOS. Pro 
přihlášené do 17.3.2023 je startovné v závodu žebříčku pro členy oddílů západočeské oblasti 
takto : 



 
 
             do kategorie DH14 (včetně)  100,- Kč 
             kategorie HD65 +   150,- Kč 
             kategorie HD21   200,- Kč 
             ostatní     200,- Kč 
 
Již přihlášeným závodníků bude startovné dodatečně poníženo. Noční závod nebude zařazen 
do soutěží západočeské oblasti a účast na něm je v režii oddílů. 
Pro další roky předpokládáme při sestavování kalendáře, že k takové situaci nedojde a na 
příštím shromáždění oblasti je možnost pro vyloučení takové situace upravit dokumenty 
oblasti.  
     
 
V Tachově 26.1.2023                                                                                    Zapsal : Jan Michalec                                        


