ZÁPIS SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPADOČESKÉ OBLASTI SEKCE OB
Datum:
Místo:

6.10.2018
Kašperské Hory

přítomni : dle prezenční listiny zástupci oddílů BSO,KRL,KSH,LPM,MAS,MLA,NEK,ONO,SKV,VPM.
Probrány body dle programu :
1/ volba předsedy oblasti a předsedy SK na další období
Dle dříve avizovaného, tak Karel Pilař (BSO7801) rezignoval k 31.10.2018 na působení v
obou funkcích. Do konání shromáždění se nepřihlásil žádný zájemce.
Po zopakování výzvy přednesl J. Nádeníček (NEK) návrh J. Michalce (DCH), že pokud by byl někdo
jiný, kdo by se ujal vedení SCM/TSM, tak by se funkcí ujal. Přítomný J. Valeš (LPM) se k tomuto
přihlásil a proto bylo přistoupeno k hlasování :
Volba předsedy ZČO a předsedy soutěžní komise ZČO : kandidát - J. Michalec (DCH5701)
PRO : 100%
PROTI : 0
ZDRŽEL : 0
Shromáždění západočeské oblasti sekce OB zvolilo do fukce předsedy oblasti a
soutěžní komise Jana Michalce (DCH5701) od 1.11.2018.
Dosavadní předseda K. Pilař BSO7801 zajistí předání informace na Český svaz orientačních sportů
a předá veškeré potřebné informace k zajištění změny funkcí.
2/ provoz SI, finance oblasti - stav, požadavky
Konstatováno, že SI sada funguje dobře.
Připomínka J. Valeš (LPM) – zapínat i na oblastních závodech jednotky do Air módu –
diskutovány pro a proti (používání nových čipů dětmi, větší odběry při tomto módu, ...).
Závěr : v průběhu roku 2019 bude na zjištění a zvážení, zda toto zakotvit do soutěžního řádu.
V případě, že některý oddíl bude toto chtít použít, může po dohodě se správcem SI a musí zajistit
zpětné nastavení do kontaktního módu.
3/ mládež (SCM,SCD,TSM) - pokud bude potřeba něco sdělit a probrat
Nikdo neměl připomínek, v rámci oblasti je dobré řízení.
4/ volba delegátů na VH ČSOS a Shromáždění sekce OB
Shromáždění sekce a následně VH ČSOS bude 8.12. v Praze na Strahově – kandidáty na
tyto dvě akce bude předseda oblasti řešit s předsedy krajských svazů (termín nahlášení cca půlka
listopadu).
5/ připomínky k závodům
J. Fišák (MLA) přednesl připomínky od J. Milota a L. Bartoš
- nezapočítávat prázdninové závody do žebříčku – ANO, bylo zohledněno při tvoření
kalendáře
- pokud je definován pro kategorii start volný, tak na startu nijak neomezovat, pouštět
klidně po 10ti sekundách – shromáždění pouze doporučuje na zvážení pořadatelů, jak se k tomuto
postaví.
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?usp=sharing

V roce 2019 budou dva oblastní žebříčky (jaro, podzim), sprintový se vypisovat nebude.
Zbývá dořešit :
- pořádání LPM na podzim (12.-13.10.) – určit, zda bude prostor na víkendové lesní
disciplíny (so+ne), případně přichází do úvahu sobotní 2xsprint ve spolupráci s VPM
7/ ostatní - dle Vašich návrhů a připomínek
Návrh MLA J. Fišák – vypisovat kategorii H75 a zařadit do výpočtu žebříčku
SCHVÁLENO – na rok 2019 upravit SŘ a PP oblasti
Návrh MAS J. Kovář – pořídit na vyhlašování megafon a půjčovat spolu s SI sadou
SCHVÁLENO – J. Kovář (MAS) vybere vhodný model dostatečný na ozvučení
vyhlášení a s pokladníkem oblasti (M. Šilhavý LPM) zajistí jeho nákup. Půjčování bude současně s
SI sadou
zapsal dne 7.10.2018
K.Pilař, BSO

