Zápis ze shromáždění západočeské oblasti sekce OB konaného 22.9.2012 v Kašperských Horách
Program :
1. kalendář 2013
2. stav SI a financí za SI
3. mládež
4. připomínky a zhodnocení závodů
5. volba zástupců na shromáždění sekce OB 8.12.
6. různé
ad 1. Byl doladěn navržený kalendář, oproti návrhu přibyl jeden termín na konci sezóny (5.-6.10. MLA).
Kalendář naleznete v příloze včetně vyznačených oblastních přeborů. Pokud u závodu není uvedeno jinak, je
závod na klasické trati (více viz bod 6). Možnost a podmínky pro vypsání oblastního přeboru v rámci závodu
Českého poháru štafet 24.3. PHK zjistí K. Rambousek ml. v soutěžní komisi.
ad 2. V. Bohuslav přednesl zprávu o stavu SI – sada funguje velmi dobře, pouze momentálně 2x vyčítací
jednotky v opravě/záruce. V současné době potřeba investice pouze pro obměnu cca 10ti kusů stojanů, zmíněnou
opravu a rezervu na baterie (nyní používaný typ se osvědčil, již nejsou problémy s nimi).
M. Šilhavý přednesl stav vybraných financí za SI v tomto roce. Návrhy na další čerpání z této částky viz další
body.
ad 3. Byla reprodukována zpráva od J. Michalce o žactvu a dorostu, která byla na oddíly rozeslána před
konáním schůze. K probíraným bodům :
- požadavek na 10.000,- Kč pro zajištění účasti oblastního výběru žactva na MČR (nominaci má na
starost A. Richtr) z prostředků za SI – dle vyjádření M. Šilhavého se na tuto akci využijí prostředky
z dotace na krajském účtu plzeňského kraje ve výši 7.800,- Kč a zbytek z prostředků za SI. Prosím o
vzájemnou domluvu zainteresovaných, jak to provést a zařídit.
- požadavek na 15.000 až 20.000,- Kč na zajištění akcí žactva v roce 2013 v případě, že nebude vypsán
grant Nadace OB pro žáky – na toto téma proběhla diskuze a bylo konstatováno, že sice momentálně je
příjem z SI vyšší než nutné výdaje, ale nesmíme si zvyknout rozdávat prostředky na cokoli. Ke zmíněné
žádosti – všichni souhlasí, že bude zajištěno financování žákovského výběru na MČR v 2013.
K dalšímu se bude muset dále dohodnout na konkrétních požadavcích. Je jasné, že žactvo musí mít
spoluúčast na hrazení nákladů na soustředění, ze společných prostředků hradit jen část (mapy, zajištění
trenérů…)
- požadavek na půjčování zdarma SI sady pro účely soustředění – schváleno
ad 5. Na shromáždění sekce OB konané dne 8.12. byli navrženi a zvoleni: J. Fišák MLA a M. Šilhavý LPM.
ad 4. a 6. Z diskuze o průběhu a možných změnách při pořádání závodů oblastního žebříčku vyplynuly tyto
důležité body :
- typ závodů – bylo připomenuto, že stále platí již dříve zavedené pravidlo, že všechny závody budou na
klasické trati, s výjimkou přeborů, pokud je závod v rámci vícedenních, případně pak v odůvodněných
případech. Z diskuze zaznělo, že toto je nejdůležitější zejména pro dorostenecké kategorie. Bylo
konstatováno, že na kvalitní krátkou trať tolik prostor v oblasti není a běhat krátkou klasiku nemá cenu.
V případě, že to je možno, tak pořadatel může do trati zakomponovat část, která bude charakterem
krátké. Trénink mládeže na krátkou trať musí být podchyceno v oddílech.
A při stavbě tratí mít na paměti, že starší veteráni dle svých slov by to mohli mít delší, naopak
veteránky mnohdy říkají, že by to mohli mít kratší…
- opět se diskutovalo k délkám cesty na start/ z cíle – nelze nic nařizovat, ale pokud nelze být vzdálenosti
v rozumné délce (do 1km), tak aby pořadatel zvážil, zda lze postavit trať pro HDR a linie blíž
shromaždišti (oddělené starty), případně když i toto nelze, tak ať start a cíl jsou u sebe. A nebo i za cenu
snížení komfortu shromaždiště vybudovat centrum blíže lesu. Jak zaznělo, je to pouze o snaze
pořadatelů.
- vyhlašování – to je v naší oblasti na dobré úrovni. Pouze zaznělo doporučení, malé dětičky vyhlašovat
bez pořadí, jen za účast (většina to tak dělá) a příchozí snad ani nevyhlašovat. Ale vše je na vůli
pořadatele.
Dále pak se odhlasovalo, že i příští rok proběhne po posledním závodě vyhlášení nejlepších v celkovém
oblastním žebříčku v žákovských kategoriích s předáním cen. Takže i tímto můžete motivovat svou
drobotinu, aby co nejvíce jezdila na závody.
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změny do soutěžního řádu a prováděcích pokynů (navrženo, schváleno):
o bude se vypisovat kategorie D65
o pořadatel bude mít povinnost zveřejnit data na webu obpostupy.cz
dále byl schválen návrh, že stojany kontrol nebudou z boku označeny, číslo bude pouze na krabičkách
provedl jsem stručné zhodnocení závodů po technické stránce, kdy jsem vyjádřil spokojenost
s dodržováním předepsaného (zveřejňování dokumentů a odesílání výsledků a protokolů) s tím, že to
není zcela dokonalé. Proto do začátku další sezóny připravím jako přílohu prováděcích pokynů (PP)
„kuchařku“, co je vše potřeba, aby bylo co nejméně nedostatků.
proběhla diskuse o způsobu přihlašování. Letos již všechny závody byly přes systém obhana.cz, což je
dobře. Pro příští rok již tato povinnost bude v PP ukotvena. Pokud to je možné, tak byla shoda
ve vhodném termínu pro přihlášky neděle (půlnoc) týden před závody. Ale toto je pouze doporučení,
rozhodnutí je na pořadateli. Řešil se ale způsob zejména dohlášek po termínu mailem. Pro příští sezónu
upozorněte své závodníky, pokud se přihlašují sami na to, že existuje povinný formát přihlášek a ať ho
používají. To, jak s nestandardními dohláškami naloží pořadatel (může odmítnout, pokud to bude
v rozpisu, tak naúčtovat vyšší startovné…) Ale jsme na druhou stranu menší oblast, kdy každý
pořadatel je rád za více účastníků. Takže, nekomplikujme to, prosím, pořadatelům, posílejme přihlášky
co nejlépe.
proběhla informace o olympiádě mládeže 2013, kde OB opět bude. K. Rambousek ml. vyzval oddíly,
aby na to svěřence připravily (přesné kategorie budou známy po 3.10., složení bude 4 + 1 trenér) a
motivovaly. V KV kraji bude mít toto na starost K. Rambousek a v PL kraji s tím počítá A. Richtr.
K. Rambousek sdělil, aby byly v krajích vypisovány krajská kola přeboru škol (je to možnost, jak
jednoduše přijít k mapě - s určitými pravidly). Žádal, aby v KV kraji se o toto příští rok již přihlásil
někdo jiný.
M. Šilhavý informoval o stavu příprav A+B žebříčku pořádaném příští rok s tím, že v dalším roce
(2014) budou na dané mapě pořádat prázdninové vícedenní (pravděpodobně konec léta)
M. Bílý informoval oddíly, že pokud by měl někdo zájem o využití prostor kolem Jesenice pro pořádání
velkých závodů, jsou po dohodě k dispozici
K. Rambousek a J. Hulec vyzvali zástupce oddílů, aby při požadavcích na projednání návrhů v soutěžní
komisi se na ně obraceli, neboť jsou jejími členy.

Jako poslední bod byl zvolen klíč na příští shromáždění, byl ponechán stávající, tj. jeden zástupce každého
oddílu na každých 100 registrovaných členů.
Shromáždění řídil a zápis zapsal
Karel Pilař (pili)
předseda oblasti

