Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání shromáždění Oblasti Vysočina (dále jen SOV) konané dne 24.11.2016 v Havlíčkově Brodě.
Jednání SOV bylo zahájeno v 17.00 hodin. Jednání řídil Tomáš Matras podle schváleného programu.
Počet delegátů s hlasovacím právem byl stanoven podle počtu registrovaných sportovců OB v klubech:
BZR - 1
CJI - 1
CHT - 4
CTB - 2
FJI - 1
JHB - 2
OSN - 3
PZR - 2
RUZ - 2
SJH - 4
SJI - 4
TTR - 2
ZHR - 1
Celkem stanoveno 29 delegátů s hlasovacím právem.
Přítomno 26 delegátů s hlasovacím právem – viz prezenční listina. SOV je usnášeníschopné.
1.

SOV vzalo na vědomí zprávu Tomáše Matrase o hodnocení sportovní sezony v roce 2016. (všichni PRO)
V oblasti nebyly zásadní připomínky k úrovni oblastní soutěže. Naopak kvalita závodů byla všeobecně
na velmi dobré úrovni a zdárně se podařilo uspořádat jarní i podzimní část soutěže. Kooperace s
okolními oblastmi velmi pozitivně ovlivnila kvalitu konkurence, stejně tak spojení závodů oblasti s ŽA.

2.

SOV vzalo na vědomí zprávu Aleše Petráčka o činnosti Krajského centra talentované mládeže (KCTM)
v orientačním běhu a o činnosti Sportovního centra dětí (SCD) v roce 2016. (všichni PRO)

3.

SOV vzalo na vědomí zprávu Zuzany Čechové o činnosti Tréninkového střediska mládeže (TSM)
Pardubicka a Vysočiny a o činnosti Sportovního centra mládeže (SCM) Pardubicko, o účasti závodníků
z klubů Oblasti Vysočina v nich v roce 2016 a o plánu jejich činnosti na rok 2017. (všichni PRO)

4.

SOV schválilo použití dotace ČSOS na podporu sportovní přípravy talentů mládeže pro Oblast Vysočina
sekce OB v roce 2017 ve výši 21.800 Kč prostřednictvím KCTM v souladu s uzavřenou smlouvou o
poskytnutí příspěvku z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. (všichni PRO)

5.

SOV schválilo předběžnou termínovou listinu oblastních závodů Ligy Vysočiny v roce 2017 a pověřilo
předsedu oblasti jejím dopracováním a projednáním s Jihomoravskou oblastí. (všichni PRO)

6.
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SOV vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise Vladislava Hrstky o činnosti soutěžní komise a
o dodržování soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina a jeho prováděcího předpisu na pořádaných
závodech Ligy Vysočiny v roce 2016. (všichni PRO)
V rámci tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuze o zpracovávání žebříčku soutěží Ligy Vysočiny a
termínech jejich zveřejnění. Bude nutné provádět výpočty bodů a zveřejnění průběžného žebříčku
soutěže jednotlivců neprodleně po zveřejnění výsledku každého závodu. Je snaha zavést výpočet a
zveřejňování žebříčků oblastních soutěží v informačním systému ORIS.

7.

SOV schválilo zveřejněné výsledky Ligy Vysočiny 2016 jako platné s tím, že upřesňuje čísla uváděná
v zápisu ze Shromáždění Oblasti Vysočina 2015 a v Soutěžním řádu 2016 takto: v soutěži jednotlivců se
započítává 5 závodů na jaře a 4 závody na podzim a stejný počet se započítává rovněž v soutěži klubů.
(všichni PRO)

8.

SOV vzalo na vědomí rezignaci člena soutěžní komise Aleše Petráčka (SJI) a zvolilo členem soutěžní
komise Jaroslava Hojného (SJH). (všichni PRO)

9.

SOV uložilo soutěžní komisi zveřejňovat
- získané body závodníků nejpozději do 2 dnů po zveřejnění výsledků každého závodu pořadatelem,
- průběžné výsledky soutěže jednotlivců Ligy Vysočiny nejpozději do 3 dnů po zveřejnění výsledků
každého závodu pořadatelem,
- výsledky soutěže klubů Ligy Vysočiny za jaro a celý rok do jednoho týdne po posledním jarním a
podzimní závodě.
(24 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽELI se)
Je-li závod v sobotu, pak vychází zveřejnění získaných bodů závodníků obvykle do úterního rána a
průběžných výsledků soutěže jednotlivců Ligy Vysočiny obvykle do středečního rána.

10. SOV stanovilo maximální vklad pro závodníky s platnou registrací sekce OB v závodech soutěží Oblasti
Vysočina pro kategorie dorostu a dospělých ve výši 80 Kč a pro kategorie žactva a HDR ve výši 40 Kč.
(22 PRO, 3 PROTI, 1 ZDRŽEL se)
11. SOV schválilo zařazení kategorie D65 do všech soutěží Oblasti Vysočina. (20 PRO, 4 PROTI, 2 ZDRŽELI
se)
12. V diskuzi o soutěžních předpisech a pořádání závodů zazněla tato doporučení pro soutěžní komisi
k zapracování do předpisů:
- povinné úseky s fáborky pro HD10 při překonávání mapově složitých úseků (Alena Rosecká)
- povinnost pořadatele uvést v ORISu kontakty na zpracovatele přihlášek
- zajistit pro pořadatele snadno dostupné kontakty na rozhodčí R3
- nahrávat závody na OB postupy http://www.obpostupy.cz/
13. SOV pověřilo soutěžní komisi vypracovat nový Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina a Prováděcí
předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v roce 2017. (všichni PRO)
14. SOV schválilo převod sady SPORTident do majetku Krajského svazu ČSOS Vysočina. (všichni PRO)
15. SOV zvolilo Radana Kamenického (OSN) a Zdeňka Kopeckého (SJI) delegáty Shromáždění sekce OB
ČSOS za Oblast Vysočinu. (všichni PRO)
16. SOV schválilo klíč na stanovení počtu delegátů s hlasovacím právem z jednotlivých klubů na následující
shromáždění Oblasti Vysočina. (všichni PRO)
Klíč : Do 20 registrovaných sportovců OB - 1 delegát; Do 60 registrovaných sportovců - 2 delegáti; Do
100 registrovaných sportovců - 3 delegáti; Nad 100 registrovaných sportovců - 4 delegáti.
17. Tomáš Matras podal informace ze sekce orientačního běhu ČSOS.
18. Tomáš Matras vyzval zástupce klubů k projednání jejich potřeby školení R3 a T3 a do 30.11.2016 ho
informovali o zjištěném zájmu.
Jednání SOV bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
24.11.2016
Zapsal: Tomáš Matras

