Zápiz ze schůze dne 5.10.2013
Účastni: viz prezenční listina
Dle programu
Bod 1) Kalendář
Udělat OP ve sprintu v době postupu – bude tedy v Plzni 5.-4. 2013 před štafetami
OP Klasika – termín o prázdninách není vhodný – změněna bude v MLA 30.5 – 1.6 2013
Snížení počtu závodů počítaných do OŽ na 20 – sloučení závodů SKV s ONO a zrušení
pátečních závodů v 3. denních závodech jako OŽ - viz kalendář.
Bod 2) stav SI
Bereme na vědomí – žádné dotazy
Bod 3) zhodnocení mládeže a žactva
Aleš Richtr provedl zhodnocení žactva s pochvalou a úspěchem na družstvech 7. místo. Dále
nabídl pro ostatní kluby možnost jarního soustředění v Kytlici
Kuba Šilhavý – zhodnotil soustředění dorostu – bohužel dorostenců je málo, ale i tak vše se
podařilo
Bod 4) Připomínky a zhodnocení závodů
Honza – měli by se vyhlašovat všichni v HDR bez pořadí (děláme scháleno již dříve)
Návrh – je třeba se zamyslet nad stavbou tratí mládeže – s tím nabídka ukázky stavby tratí pro
mládež v JES + zásady stavby - uspořádá Aleš Richtr
Návrh – Stavět HDR s fáborky společně s HD10L – ANO
Návrh – Dvě mapy pro HDR
NE
Návrh – hodnotící systém pro závody oblastního žebříčku (stavba tratí) – ANO na starost si to
vzal Petr Suchý
Bod 5) Delegáti na VH ČSOS a shormáždění sekce OB
Za Karlovarský kraj Jan Fišák
Za Plzeňský – domluví se do 31.10.2013 – má nastarosti Kuba Šilhavý
Bod 6)
Školení rozhodčích R3 – je potřeba ale záleší na počtu přihlášených
Zájemci se přihlási do 31. Října Alešovi Richtrovi
Školení trenérů T3
Zájemci se přihlásí do 31. Října Kubovi Šilhavému
Na základě předběžného počtu zúčastněných se rozhodne o uspořádání obou školení
Návrh: Peníze pro mládež – je možné je vzít z SI – ANO, ale pouze po domluvě se správcem SI
a podle toho kolik financí zůstane po zimních opravách
Návrh: Dokoupit SI čipy do sady SI NE (každý se má přihlásit včas a na místě je podle možnosti
pořadatele)

Mapy – kdo neprovedl evidenci provede do konce října jak Milanovi tak na svaz
Návrh: změna hlavního oblastního kartografa – Milan končí – nový kartograf - Jiří Vištejn KRL
– ANO všichni souhlasí
Návrh: proplacení jedné štafety v ceně 500Kč oddílu LPM z oblastních peněz ANO

schůzi řídil a zápis napsal z pověření
K. Rambousek ml.

