
Zápis ze schůze Západočeské oblasti dne 4.10.2014

přítomni : dle prezenční listiny zástupci oddílů BSO, KRL, KSH, LPM, MAS, MLA, NEJ, ONO, SCH, SKV, 
VPM

Probrány bodu dle programu:

1/ kalendář 2015
V dosti dlouhé debatě se probrala problematika typu pořádaných závodů, stanovení termínů a 

zařazení závodů do OŽ. Předfinální podoba kalendáře v příloze/na webu oblasti.
Komentáře:

− není striktně definováno, že všechny závody musí být klasiky. Ovšem pokud je pořádán 
middle (krátká), tak je zapotřebí, aby tratě splňovaly definici stavby middlu. A pokud v 
takovémto závodu budou (zejména u veteránů a žactva) překročeny směrné časy, vadit 
to nebude, ba naopak to někteří uvítají, že si pobydou v lese déle.

− Přebory určeny s tím, že se dořeší přebor ve sprintu dle toho, kdy bude rozhodné 
datum pro pořádání – dotaz na svaz odeslán – než jsem toto dopsal, tak přišla 
odpověď, takže termín je do 1.5., čili ptám se VPM, zda je ochotna přebor ve sprintu 
uspořádat? Odpověď žádám do 15.10.2014.

Pokud ano, tak je otázka, zda nechat i ten přidělený přebor na klasice nebo jej přidělit jinam (MLA, 
SKV)...?

− do oblastního žebříčku se započítávají max. 2 závody/víkend, viz kalendář.
− z původních plánů vypadl poslední termín (začátek října), naopak přibyl jeden květnový.

Na základě proseb některých oddílů osloven zástupce KRL, aby přednesl v oddíle to, zda
by přeci jen nezauvažovali o pořádání v tom uvolněném říjnovém termínu – stanovisko 
zaslat do 11.10.2014.

− oddílu KSH slíbeno přidělení termínu září 2016 z důvodu, že opustilo termín 2015

2/ SI sada
Předneseno, že poplatky se platí, stav sady je dobrý. Proběhla pouze diskuze o čipech k 

půjčování. Na základě požadavku správce odhlasováno, že se nakoupí 30ks nových čipů pro obměnu 
sady, kdy staré se nechají v sadě dosloužit. Čímž nyní dojde k navýšení počtu čipů půjčování.

Dále na základě diskuze a hlasování usneseno, že od příští sezóny bude max. částka za půjčení
SI čipu 40,- Kč – motivací to, že jsou pravidelně jezdící závodníci, co si jen půjčují čipy a toto opatření
by je mohlo přimět k nákupu vlastního tak, aby bylo dost čipů pro opravdové sváteční závodníky a 
příchozí. Cena je samozřejmě maximální strop, pokud někdo dá méně, může.

3/ SCM a SCD
Za SCM přednesl krátkou zprávu J. Šilhavý – akce probíhaly úspěšně, pro příští rok opět pár 

Áčkařů a Béčkařů je, což je důležité pro žádosti o dotace... Na závěr informoval přítomné, že Honza 
Michalec, dlouhodobý vedoucí SCM, na příští období (volba na podzim 2015) nebude již se ucházet o 
tento lukrativní post.

Za SCD zhodnotil J. Hasman – opět akce úspěšné, vrchol bude za týden – mistrovství 
oblastních výběrů. V průběhu roku bylo pár úspěchů, momentálně je vcelku příslib dobrých výkonů v 
HD12/14. 

Předpokládám, že po sezóně se zhodnoceí objeví na webu SCM.

4/ Hodnocení závodů
Nejrpve zhodnocení technického provedení : upozorněno, že cca 2/3 závodů nemá v ORISu 

vyplněné všechny potřebné údaje o závodu (jury, funkcionáři a zejména protokol). Dále pak zhruba 
stejné procento nemá zveřejněné postupy na webu. Dle informací jednoho oddílu, že i přes odeslání 
dat nebylo zveřejněno a zpětnou odezvu nemají. Tak těžko říct...

Každopádně apelováno k tomu, aby zejména mládežníci byli vedeni k tomu, aby si své postupy
zakreslovali. 



Dále pak P. Suchý krátce okomentoval dosavadní hodnocení závodů na webu doplněné o 
několik statistických dat. Opět předpokládám, že po ukončení hodnocení se nějaký sumář objeví na 
webu oblasti. Dále informoval, že udělal webovou aplikaci pro výpočet odchylek vítězných časů oproti
směrným časům – nyní je odkaz na LPM stránkách, posléze bude i na webu oblasti.

K systému hodnocení závodů pak proběhla diskuze, většina komentovala přínos tohoto 
systému a to spíše jako zpětná vazba pro stavitele, zejména pak začínající. I když u některých závodů
je hodnotitelů v řádech několika málo jednotek, což není pak všeříkající. Opět zazněl požadavek, aby 
se toho účastnilo více závodníků...

5/ delegáti na shromáždění sekce OB a VH ČSOS
Na schůzování na Strahově jsem se nominoval já, druho jméno slíbil dodat J. Hasman 

(podmínka, aby to bylo z Plzeňského kraje). Termín shromážděni bude pravděpodobně 1.prosincovou
sobotu, přesné určení bylo mailem vyžádáno. Osobu prosím dodat do 10.11.

6/ školení R3 a T3 v oblasti
Přednesena otázka na požadavek uspořádat uvedená školení v naší oblasti (v průběhu zimní 

sezóny). Na předchozí výzvu se přihlásilo cca 4-5 lidí na T i R, a to z oddílů ONO a NEJ.
Pro stanovení, zda bude či ne pořádáno, žádám o sdělení zájmu o tato školení do 15.10.
Stejně tak žádám, aby se přihlásil někdo, kdo by se toho případně odborně ujal.

7/ ostatní
V souvislosti s kalendářem řešeno i pořádání národních závodů v západočeské oblasti. 

Vycházelo to z faktu, že aniž by to zbylá část věděla, tak nakonec vyšlo to, že v r. 2015 budou tři 
vrcholné závody v ZČO. Proto v případě rozhodnutí o ucházení se o některé z národních závodů 
žádám oddíly, aby o tomto ostatní informovali – buďto na schůzi či mailem na oddíly či přes mne.
Na schůzi zazněly zámysly (všechny doposud v rozhodovací fázi):
2016 – BSO (případně + SKV) žebříček B, VPM žebříček A
2017 – LPM žebříček A
V případě rozhodnutí a zpracování přihlášek žádám o proniknutí této informace k ostatním

Oblastní kartograf J. Vištejn krátce zhodnotil letošní rok. Zejména upozornil na termín 
10.10.2014, kdy je to termín k podání požadavků pro hromadný nákup podkladů od ZKÚ za výhodné 
ceny.

A tímto se omlouvám, že mi vypadl bod, na který upozorňoval M. Fiala dopředu mailem, a to 
problematiku předání/převzetí SI sady. Jedná se o to, že když někdo čeká na sadu, tak předávající 
oddíl je připraven na to, že předání je vhodné co nejdříve a počítat s tím při plánování sběru kontrol v
daný den a naopak při přebírání býr připraven co nejdříve si sadu převzít.
Na závěr, jsme snad lidé rozumně se možní domluvit se, takže prosím vždy o domluvu mezi 
přebírajícím/předávajícím.

Diskutována cena za kategorii HDR. Vyvrácena mylná myšlenka, že cena je stanovena na 10 
Kč. Na tuto kategorii lze uplatnit částku stejnou jako na ostatní žactvo (tj. 40,-). A dále ujasněno, že 
po termínu přihlášek je na každém oddíle v jeho kompetenci, zda za pozdní či na místě dohlášky 
bude navyšovat startovné, a to až do úrovně 100% základního vkladu.

Zapsal Karel Pilař, BSO (pili)
předseda oblasti


