
Zápis  ze schůze klubů  Západočeské oblasti   -sekce orientační běh, konané dne  2.10.2010 

v Kašperských Horách .  

Přítomni : zástupci klubů dle prezenční listiny  
Omluveni : zástupci KAD, JES, ZAT 
 
Na schůzi přítomno 11 klubů z evidovaných 18 klubů. Schůze je tedy usnášeníschopná. Kluby SVA  a 
VEY, přesto, že jsou vedeny v evidenci naší oblasti dlouhodobě nevykazují  žádnou činnost. 
 
Program schůze : - Volba delegátů na VH 

-     Oblastní soutěž na rok 2011 a kalendář jejich závodů  
-     Hospodaření roku 2010 a finanční vypořádání  a plán na rok 2011 
-    Diskuze a různé  

 
Volba delegátů : 
Na jednání valné hromady  ČSOS byli jako delegáti za oblast  zvoleni : Karel Rambousek st.   a   Jan 
Michalec, náhradník Jan Fišák.  Všichni sekce orientační běh.  
 
 
Oblastní soutěž na rok 2011 
 
V souvislosti s organizačními změnami ve stanovách ČSOS se přítomní zástupci dohodli :  

1) Základní  dlouhodobá soutěž  -oblastní žebříček jednotlivců bude pokračovat  ve stávající 
podobě. Oblastní žebříček bude zahrnovat kluby Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a  
jednotlivé  kluby z jiných krajů, které projeví zájem o start v této soutěži. Oficiální název této 
soutěže bude od roku 2011 : Oblastní soutěž –Západ.  Zatím žádný klub neprojevil zájem 
startovat v jiné oblasti.  

2) Oblastní přebory  - dle  sdělení ze soutěžní komise  budou pro případné postupy z přeborů na 
mistrovství ČR uznáváni  oblastní vítězové.  Z  tohoto důvodu není potřeba pořádat pro 
jednotlivé kraje samostatné přebory. Tyto přebory  si ovšem v rámci závodů  oblastní soutěže 
může vypsat každý kraj  dle svého uvážení. Jedná se zejména o to, že Krajské svazy ČSTV na 
tyto přebory zpravidla uvolňují nějaké drobné  finanční  prostředky a je škoda je nevyužít. 
Proto doporučuji si v rámci příslušného kraje zjistit , zda jsou na pořádání krajských přeborů 
nějaké finance a pak se dle toho zařídit. ( V Karlovarském kraji to funguje)   

3) Oblastní soutěž se bude řídit v roce 2011  prováděcímu pokyny , které zpracoval K. Pilař ml.  
na rok 2010 beze změny. Zde jsou stanoveny základní povinnosti pro pořadatele oblastních 
závodů, včetně výše startovného. 

4) Kluby se dohodli na kalendáři oblastních závodů pro rok 2011 – kalendář vydá Karel Pilař ml. 
 
 
Hospodaření : 
   Této oblasti se zásadním způsobem dotýká organizační změna. Financování po linii svazu již nepůjde 
k jednotlivým oblastem ,ale  bude směřováno k jednotlivým krajům. Proto je třeba, aby Plzeňský kraj 
si urychleně založil  svůj Krajský svaz.  Stejným způsobem jde totiž i financování přes  ČSTV.  Tomuto 
stavu se musíme přizpůsobit i my. Proto bylo dohodnuto : 
 
Ukončení společného financování oblasti v roce 2010  takto :  
-v termínu do 31.10.2010 předloží oblastnímu kartografovi M. Bílému ty kluby, které v roce 2010 
vydaly  novou mapu, žádost o  dotaci na předepsaném formuláři. Do 15.11.2010 kartograf předá 
předsedovi návrh na výši dotace , dle našich schválených pravidel. Po odsouhlasení, do 30.11.2010  
provede pak oblastní pokladník převod schválených příspěvků na kluby. (limit 20.000 Kč)  



- vedoucí SCM do 30.11.2010 vyčerpá  finanční prostředky přidělené z oblasti   na rok 2010 ( limit 
6 300 Kč)  
-bude-li uspořádáno školení  R 3 (viz kapitola různé) bude vyplacena částka 1.000 Kč pořádajícímu 
klubu MLA, na základě potřebného dokladu. (faktury)  
 
Tímto bude ukončeno čerpání dle schváleného rozpočtu na rok 2010.  Zůstatek oblastních peněz 
bude převeden na účet klubu LPM. Tomuto klubu je současně trvale převedena správa , údržba a 
zodpovědnost za funkčnost oblastní sady  SI.  
 
Všechny tyto transakce musí proběhnout do 31.12.2010. Tak bude ukončeno společné hospodaření 
oblasti. Od roku 2011 si už bude sestavovat rozpočet každý kraj samostatně.  
 
Pravidla pro používání  převedené sady SI : 
Sada SI bude k dispozici všem pořadatelům oblastních závodů a to přednostně před jakýmkoliv jiným 
využitím. Užívání sady  jednotlivými  pořadateli  se nemění.  Změna nastává pouze ve způsobu platby 
za použití sady. Kluby již nebudou provádět odvod,ale na základě zpracovaného protokolu (stejného 
jako dosud) jim bude klubem LPM vyfakturován  nájem. Ceny zůstávají stejné jako doposud : 
10Kč za každého závodníka uvedeného ve výsledkové  listině ,  po odečtu závodníků z vlastního klubu, 
nejvýše pak 2 000 Kč za závod) . bude-li sada volná, má LPM právo ji pronajmout jiným zájemcům. 
Příjem z tohoto pronájmu bude zahrnut do celkového vyúčtování.  
 
Na konci každého kalendářního roku předloží LPM na schůzi klubů oblasti  souhrn příjmů a výdajů  na 
fungování sady SI s případnými návrhy.  Zde pak bude rozhodnuto  o dalším postupu.  
 
Vedení stránek oblasti a výpočet oblastního  žebříčku  zůstávají dále beze změny ve správě K.Pilaře 
ml. -  BSO.  Bylo dohodnuto zvýšení  odměny za tuto  činnost takto :  

- Karlovarský kraj  1.500 Kč/rok 
- Plzeňský kraj        1.500 Kč/rok 

Tyto činnosti krajům vyfakturuje BSO. Je třeba, aby si kraje tyto částky daly do rozpočtu. 
 
Sportovní centrum mládeže : 
K  31.12.2010 zpracuje vedoucí SCM vyhodnocení včetně finančního vypořádání . Přítomné kluby se 
dohodly, že SCM bude pokračovat ve stávající formě i nadále. Na rok 2011 je základní financování  
zabezpečeno a to zejména vzhledem k počtu  dorostenců z oblasti, kteří připadají do úvahy pro účast 
v SCM. SCM zabezpečí konání jarního soustředění o velikonočních prázdninách 2011. Další činnost se 
bude řešit průběžně v roce 2011.  
 
Různé : 
 
Byl vznesen požadavek na uspořádání  školení R3 – zájemci se přihlásí do 31.10.2010 přímo na adresu 
Pepy miloty. Bude-li více jak 10 zájemců, provede jmenovaný toto školení. Úhrada –viz výše. Jinak lze 
použít a přihlásit se na školení  v jiných oblastech . 
 
Rambousek ml. upozornil, že se již začínají scházet přihlášky na pořádání svazových závodů, takže kdo 
by měl zájem pořádat  mistrovství nebo žebříček A,B tak má nejvyšší čas.  
 
 
Zapsal Rambousek  
 
 
 

 



 
 
 
 

 


