Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání shromáždění Oblasti Vysočina (dále jen SOV) konané dne 23.11.2017 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
CHT - 3
CJI - 1
CTB - 2
JHB - 2
OSN - 3
PZR - 2
RUZ - 2
SJH - 4
SJI - 4
TRT - 1
TTR - 3
ZHR - 1
Celkem stanoveno 29 delegátů s hlasovacím právem.
Přítomno 25 delegátů s hlasovacím právem – viz prezenční listina. SOV je usnášeníschopné.
1.

SOV vzalo na vědomí zprávu Tomáše Matrase o hodnocení sportovní sezony v roce 2017. (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.

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 2017. (všichni PRO)
V prezentaci s fotodokumentací zhodnotil dosažené úspěchy na Mistrovství Evropy dorostu,
Středoevropském poháru dorostu, mistrovství ČR, žebříčku A a B Čechy, Českém poháru štafet, České
lize klubů, Vyzývacím poháru žactva a Letní olympiádě dětí a mládeže a seznámil s dosaženými
licencemi A a B. Představil výhled činnosti na rok 2018 a hlavní akce. Vedle každoročních akcí se
uskuteční Zimní olympiáda dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Tuzemská soustředění doplní v srpnu
zahraniční soustředění v Německu spojené s pětidenními závody v Bavorsku Bavarian Orienteering
Tour. Rozšíří se spolupráce s SCM Pardubice a TSM Vysočina a Pardubicko.
Předložil tyto náměty pro kluby a Oblast Vysočinu:
- koordinovat akce (soustředění) v rámci Oblasti Vysočina – vytvořit na webu jejich přehled
- klubová víkendová soustředění otevřít i pro jiné oddíly – informace poskytnout na web Oblasti
Vysočina a KCTM; možnost zařazení těchto soustředění k dotovaným akcím
- dotovaná soustředění – nebude-li spolupráce, dotace budou kráceny či nepřiznány
- dbát na náročnost tréninků
- zajistit účast držitelů licencí B na závodech ŽB Čechy; nutná osvěta v klubech
- využívat aplikaci OB postupy http://www.obpostupy.cz/ pro sledování výkonů závodníků v
kategoriích DH12–18; nutná osvěta v klubech
Předložil tyto náměty pro pořadatele, stavitele a Oblast Vysočinu:
- neslučovat žákovské kategorie s veteránskými
- rozlišovat kategorie HDR, D10N a H10N
- zavést na stránkách oblasti fórum k „hodnocení“ závodů LV
- zvýšit informovanost na vysočinském webu, zejména ze strany oblastních orgánů – zlepšení
mediálního obrazu oblasti

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 2017 a o plánu jejich činnosti na rok 2018. (všichni PRO)
Jako trenéři působí v TSM a SCM z Oblasti Vysočina Zuzana Čechová (BZR), Pavel Nechanický (OSN) a
Iva Benešová (SJH). Další informace jsou na http://lpu.cz/scm/

4.

SOV schválilo použití dotace ČSOS na podporu sportovní přípravy talentů mládeže pro oblast Vysočina
sekce OB v roce 2017 ve výši 20.600 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 2018 a pověřilo
předsedu oblasti jejím dopracováním a projednáním s Jihomoravskou oblastí. (všichni PRO)

6.

Termínová listina jaro 2018:

Termínová listina podzim 2018:
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08.04.

VBM
VBM
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sprint

08.09.
09.09.
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SJI, RUZ

klasika
krátká

14.04.

CHT
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PZR
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krátká
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20.10.

OSN

krátká

26.05.
02.06.

LPM
BBM
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MO

09.06.
10.06.

SJH
SJH

klasika
krátká

16.06.

CTB

klasika

MO

MO

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 2017. (všichni PRO)
V prezentaci seznámil s přehledem 10 pořádaných závodů a počtu zúčastněných závodníků. Pouze
pořadatelé 3 závodů umístili na aplikaci OB postupy mapy s tratěmi. Zdůraznil, že za odeslání podkladů
na OB postupy zodpovídá stavitel tratí. Požaduje, aby všichni pořadatelé mapy s tratěmi na OB postupy
včas po závodě odeslali. Přiznal však i problémy na straně provozovatele aplikace Jiřího Strnada, který
nestíhá zaslané podklady do aplikace vložit. Je nutné, aby soutěžní komise se Strnadem projednala
časovou optimalizaci procesu vkládání zaslaných podkladů do aplikace.
Odkázal na web Oblasti Vysočina - dokumenty - výsledky, kde je tabulka rozboru směrných časů za
kategorie a stavitele na pořádaných závodech.
Výpočet žebříčku soutěží Ligy Vysočiny: nahrání výsledků na ORIS, František Koumar spustí výpočet,
výsledky se objeví v žebříčku na ORISU.
Specifika výpočtu žebříčku:
- v žebříčku mají žákovské kategorie oproti dřívějšku dvojnásobek bodů
- do výpočtu, a to ve všech kategoriích, se nezahrnují závodníci s licencí A, E, R
- výpočet bodů pro žactvo pořadatelského oddílu zajišťuje pořadatel

7.

SOV doporučilo pořadatelům závodů Oblasti Vysočina uvádět v rozpisu závodu číslo bankovního účtu
pro bezhotovostní úhradu startovného s podmínkou připsání částky na účet nejpozději do středy před
závodem. (všichni PRO)

8.

SOV stanovilo maximální vklad v závodech soutěží Oblasti Vysočina pro kategorii příchozí (P) ve výši
maximální možnosti podle předpisu ČSOS, nejvýše však 80 Kč. (24 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL se)
Předkladatel návrhu neseznámil SOV s pomůckou pro pořadatele závodů „Pořádání kategorií pro
veřejnost při závodech v orientačním běhu“ vydanou ČSOS v březnu 2014. V ní je ohledně vkladů
uvedeno: „Je doporučeno vybírat vklady v kategoriích HDR a P ve stejné výši, jako jsou vklady
v žákovských kategoriích na závodech v dané oblasti, vklady nezvyšovat ani v případě přihlášky až na
prezentaci.“ Toto doporučení ČSOS je ve stávajícím prováděcím předpisu k soutěžím Oblasti Vysočina
uplatněno. V souladu s přijatým usnesením tudíž nedojde ke změně dosavadního maximálního vkladu
pro kategorii příchozí (P).

9.

SOV stanovilo 12 členů předsednictva Oblasti Vysočina. (všichni PRO)

10. SOV stanovilo, že členové předsednictva Oblasti Vysočina jsou voleni na 4 roky. (všichni PRO)
11. SOV zvolilo za členy předsednictva Oblasti Vysočina: Zuzana Čechová (BZR), Tomáš Matras (CHT),
Lenka Šťastná (CTB), Vladislava Fencíková (JHB), Daniela Nechanická (OSN), Alena Rosecká (PZR), Hana
Polednová (RUZ), Petr Kubičko (SJH), Milan Venhoda (SJI), Ladislav Blecha (TRT), Martin Klusáček (TTR),
Jana Slabý (ZHR). (všichni PRO)
Předsedou Oblasti Vysočina nadále zůstává Tomáš Matras.
12. SOV zvolilo Radana Kamenického (OSN) a Josefa Culku ml. (JHB) delegáty Shromáždění sekce OB ČSOS
za Oblast Vysočinu. (24 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL se)
13. Tomáš Matras podal informace ze sekce orientačního běhu ČSOS.
Jednání SOV bylo ukončeno ve 20.10 hodin.
23.11.2017
Zapsal: Tomáš Matras

