
ZÁPIS SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPADOČESKÉ OBLASTI SEKCE OB

Datum: 30.9.2017
Místo: shromaždiště OŽ ONO –  Merklín

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

Probrány body dle programu :

1/ volba předsednictva na další období
Přes velký tlak jiných zájemců jsme obhájil post předsedy oblasti na další 2 roky

2/ provoz SI, finance oblasti - stav, požadavky
Konstatováno, že SI sada funguje dobře. Na příští rok zámysl zakoupit SI čipy na obměnu a

i na základě požadavku oddílů bude počet půjčovaných čipů rozšířen

3/ mládež  (SCM,SCD,TSM) - pokud bude potřeba něco sdělit a probrat
Opět jen konstatováno, že činovníci se činí. Přednesena již známá pozvánka na volební 

shromáždění SCM – Plzeň 5.10.

4/ volba delegátů na VH ČSOS a Shromáždění sekce OB
Není dořešeno – shromáždění sekce a následně VH ČSOS bude 2.12. v Luhačovicích – budu

řešit s krajskými předsedy

5/ připomínky k závodům
Žádné výtky nezazněly. Jen bych po následném OŽ zopakoval, že se již dříve usneslo a 

stále platí, že nejen pro všechny kategorie, ale zejména pro nejmenší kategorie má být maximální 
vzdálenost na start/z cíle do 1km

6/ kalendář 2018 - upřesnění termínů, typu závodů, počtu závodů zařazených do OŽ, stanovení 
přeborů

Probráno, průběžný stav je v tabulce - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1biLz_lp1R2TGFKdghmHoPORhm1fBuaKnoyjMZTkdgSs/e
dit#gid=36502192

Nyní na základě probrání v oddílech se musí upřesnit :
NEK – zda chtějí zařadit obě klasiky do OŽ či jen jednu
ONO – zda uspořádá sprint
LPM – zda uspořádají závěrečné OŽ a zda v termínu 20.-21.10.
KSH – jaký zvolí termín (29.-30.9. nebo 6.-7.10.)

Oddíly žádám o co nejdřívější termín vyřešení, nejpozději do 31.10.2017

7/ ostatní - dle Vašich návrhů a připomínek
Jen probrány ceny za závody – konstatováno, že cena se navyšovala loňský rok a dále 

proběhla debata o cenách za vícedenní závody.
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