Zápis ze schůze Západočeské oblasti dne 24.9.2016
přítomni : dle prezenční listiny zástupci oddílů BSO, DCH, KAD, KRL, LPM, MAS, MLA, NEJ, ONO, SKV,
VPM
Probrány bodu dle programu:
1/ SI sada, finance
Shrnuto, že provoz sady probíhá v pořádku bez žádných velkých problémů.
Nebyly dodány žádné informace či připomínky, bráno, že je vše OK.
2/ mládež (SCM, SCD, TSM)
SCM/TSM – JRM zaslal zprávu emailem, se kterou byla oblast seznámena.
SCD – nebyla vznesena žádná připomínka, vrchol sezony teprve bude (MČR výběrů žactva),
jinak konstatováno, že úroveň žactva je dobrá, popřáno jim mnoho úspěchů.
3/ delegáti na shromáždění sekce OB a VH ČSOS
Dle zjištění bude letos schůzování opět na Strahově, a to dne 10.12.2016 viz.
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/zapisob21-16.pdf – za KV kraj se
nominoval předseda K. Pilař (BSO), druhé jméno je nutno dodat z řad oddílů Plzeňského kraje –
prosím o domluvu mezi LPM, VPM, KRL, KSH. Osobu prosím dodat od předsedy PL kraje do 30.10.
4/ připomínky k závodům
Nebylo nic konstatováno, respektive se prolnulo s body 5 a 6
5/ kalendář 2017
Předfinální podoba kalendáře je uvedena v odkazu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1biLz_lp1R2TGFKdghmHoPORhm1fBuaKnoyjMZTkdgSs/edit
#gid=1906485212 .
Komentáře:
 Nutno ještě dodat od MLA informaci – zda v neděli 30.4. uspořádá i sprint navíc ke
krátké a zda v pondělí 1.5. bude závod handicapem či nikoli – od obojího se pak bude
odvíjet zařazení daného závodu do SŽŽ či OŽ
 jednotlivé oddíly prosím o kontrolu, zda souhlasí typ pořádaných závodů, případně mi
zašlete korekci uveřejněné informace !!!
 Přebory oblasti jsou vyznačeny
6/ ostatní
Oddíly informovány, že LPM má v plánu v průběhu zimy (asi leden) uspořádat školení R3. Bližší
informace budou dodány později.
Dále informace od LPM, že F. Kolovský LPM9202 má zájem o členství v SK Sekce OB ČSOS –
shromáždění oblasti i SK ZČO tímto bere na vědomí a schvaluje jeho nominaci do SK Sekce OB za
Západačeskou oblast.
Viz kalendář, v příští sezoně bude vypsán Sprintový Žebřířek Žactva (SŽŽ), ze kterého se
budou udělovat i licence B. Seznam závodů započítaných do SŽŽ viz kalendář / nutno ještě dodat
informaci od MLA, zda bude pořádat i druhý sprint. Bodové ohodnocení závodů nutno dořešit.
Úkol : zapracovat SŽŽ do SŘ a PP oblasti, stanovit bodové hodnocení, plní SK ZČO
Odhlasováno zvýšení maximálního startovného v rámci závodů pořádaných oddíly západočeské
oblasti, a to o 10,- Kč (tj. nyní maximálně 50,- pro žactvo, 70,- ostatní + možné navýšení o 10,- při
prvním použití nové mapy a případně o dalších 10,- při zařazení závodu do republikového kalendáře /
odvod svazu)

Krátká debata ohledně HDR a kategorí LINIE – konstatováno, že tyto kategorie nejsou
soutěžní, pouze doporučení pro oddíly, že :
 záleží na oddílu, zda HDR bude na stejných fáborkách co LINIE či ne
 mělo by být, že HDR a LINIE by měly být do věku 10ti let závodníků – možno ošetřit
podmínkou v rozpise
 pokud se bude vyhlašovat v kategorie LINIE pořadí na prvních 3 místech, tak nutno ošetřit,
aby nebyl nikdo z nich starší 10ti let
A to je snad vše podstatné, co zaznělo....
Zapsal

Karel Pilař, BSO (pili)
předseda oblasti

