
Zápis  ze shromáždění  klubů západočeské oblasti  , konané dne 15.10.2011 v Jesenici. 

Přítomni : zástupci  klubů dle prezenční listiny 

Program schůze : 
1.Volba předsedy oblasti  
2.Sestavení kalendáře oblastní soutěže na rok 2012 – tento bod bude řídit ing. Karel Pilař 
3. Zpráva o činnosti a volba funkcionářů SCM –tento bod bude řídit ing. Jan Michalec 
4. Souhrn příjmů a výdajů –sada SI –zástupce LPM 
5. Různé

K bodu 1) Odstupující  předseda ing. Karel  Rambousek poděkoval  za spolupráci  všem  klubům a
oznámil, že na funkci rezignuje a nebude již kandidovat.  Zůstává tak pouze již ve funkci předsedy
Karlovarského krajského sdružení orientačních sportů.   Na funkci byl pouze jeden kandidát a to ing.
Karel  Pilař  z klubu  BSO.  Ten  byl  zvolen  všemi  přítomnými  jednohlasně  novým  předsedou
Západočeské oblasti od 1.1.2012.  . zápis z této schůze bude zaslán na sekretariát ČSOS, aby tato
změna byla podchycena v dokumentech svazu. 
Nový předseda západočeské oblasti od 1.1.2012 : 
Ing. Karel Pilař, k.pilar#centrum.cz 

K bodu 2) kalendář oblastní soutěže  na rok 2012 byl sestaven, byly určeny též oblastní přebory. K.
Pilař dojedná ještě některé detaily s pořadateli , vydá žebříček oficiálně a současně ho zašle na orgány
svazu. Na rok 2012 bylo rozhodnuto o vyhlašování přeborníků s medailemi a diplomy pro kategorie
D,H 12,14,16,18,20,21. U ostatních kategorií  záleží na úvaze a možnostech pořadatele,  zda i  zde
budou  rozdány  diplomy  a  medaile.  Náklady  na  medaile a  diplomy  lze  čerpat   z prostředků  na
činnost ,které obdržely Karlovarský a Plzeňský kraj. Náklady budou rozděleny mezi tyto kraje rovným
dílem. 

K bodu 3)  shromáždění potvrdilo jednohlasně do funkce vedoucího   SCM na další dvouleté období
ing. Jana Michalce.  Trenérská rada byla schválena ve složení : Šilhavý Jakub LPM, Hanáková Magda
KRL,  Richtr   Aleš VPM, Karel Pilař  ml.  BSO.  Předseda  SCM zpracuje příslušné dokumenty.
Současně shromáždění pověřilo vedoucího SCM zpracováním žádosti o dotaci  z Nadace OB na rok
2012. 

Shromáždění rovněž odsouhlasilo jednomyslně převedení prostředků na talentovanou mládež na rok
2011 ve výši 7.900 Kč, které jsou dosud uloženy na účtu KKSOS na SCM. SCM zorganizuje ještě do
konce roku akce, tak aby prostředky byly ještě  v letošním roce vyčerpány. Následně  pak provede
vyúčtování dle pokynů svazu. 

K bodu 4) zprávu přednesl za klub LPM ,která má sadu ve zprávě M. Šilhavý. Bylo konstatováno ,že
sada je spravována velmi dobře, žádný pořadatel neměl letos žádný problém s nefunkčností. Vybrané
prostředky  od pořadatelů  byly  použity  na  obnovu sady.  Přebytek  ve výši  zhruba 20  tis.  Kč  byl
ponechán v rezervě pro další obnovu. 

K bodu 5) 
1) Bylo  provedeno vyhodnocení  účasti  žáků  ZPč.  Oblasti  na MČR oblastních  výběrů.  Bylo

konstatováno, že výsledek byl jedním z nejhorších  za období , kdy se této soutěže Zpč. oblast
zúčastňuje. Je to dáno velmi nízkou členskou základnou  u  žactva, což nám již ukázala Letní
olympiáda mládeže v Olomouci.  Zde byly výsledky obou krajů  velmi špatné,  a  jen díky
mimořádnému talentu  K.  Šikové  neskončila  naše účast  absolutním fiaskem.  Přesto  bylo
rozhodnuto i v dalších letech se vždy MČR zúčastnit. Kluby musí zapracovat   na členské
základně a žactvu se musí věnovat systematická tréninková péče. 

2) Volba  zástupců   oblasti    na  VH svazu a na  shromáždění  sekce  OB.  Jednohlasně  byli
schváleni : Karel Pilař ml. BSO, Šilhavý Miroslav LPM. Náhradníci : Jirásek Jaroslav SCH a
Karel Rambousek st. BSO. 



3) Správce SI sady požádal všechny kluby ,aby na protokoly ze závodů pro odvod SI vždy uvedli
fakturační údaje, aby bylo možno včas a správně zaslat fakturu. (název, IČ,  sídlo, zasílací
adresu) 

4) V diskuzi byly probrány některé náměty do soutěžního řádu oblasti. Z podstatných věcí  bylo
schváleno mimo přebory nevypisovat kategorie DH 20. A  doporučeno pořadatelům OŽ  bylo
vyhlašovat v kategoriích HDR a DH 10L pokud  možno všechny účastníky. 

  

V Jesenici dne 15.10. 2011 zapsal Rambousek 


