
Oblast Vysočina sekce OB ČSOS 
 

ZÁPIS A USNESENÍ 
 

z jednání shromáždění Oblasti Vysočina (dále jen SOV) konané dne 22. 11. 2018 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 - 4 CTB - 2 JHB - 2 OSN - 3 PZR - 2 RUZ - 2 
SJH - 4 SJI - 4 STA - 2 TRT - 1 TTR - 3 ZHR - 1 
Celkem stanoveno 31 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 2018. (všichni PRO) 

Zdeněk Kopecký představil předsedu nového klubu v Oblasti Vysočina od letošního roku OK Střelka 
Tábor (STA) Tomáše Doležela. 

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 2018. (všichni PRO) 

V obsáhlé prezentaci s fotodokumentací zhodnotil dosažené úspěchy na Mistrovství Evropy dorostu, 
Středoevropském poháru dorostu, mistrovství ČR, žebříčku A, žebříčku B Čechy - východ, Českém 
poháru štafet, České lize klubů, Vyzývacím poháru žactva a Zimní olympiádě dětí a mládeže a seznámil 
s dosaženými licencemi A a B. Seznámil s účastí a výsledky na Bavarian Orienteering Tour. Představil 
výhled činnosti na rok 2019 a hlavní akce. Vedle každoročních akcí a tuzemských soustředění se 
uskuteční Letní olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji. Bude pokračovat spolupráce s SCM 
Pardubice a TSM Vysočina a Pardubicko. 

Informoval o přípravě nominačních kritérií na LODM a ZODM, které budou zveřejněny na webu oblasti. 

Předložil tento podnět: za SOV vznést oficiální protest proti rozdělení ŽBČ na dvě části. 
Zdůvodnění po letošních zkušenostech: 

• omezena konfrontace s kvalitními soupeři v žákovských a dorosteneckých kategoriích, 

• snížila se pestrost terénů pro závody, 

• značně narostl počet udělovaných licencí, 

• ekonomicky nevýhodné (ztrátové) pro pořadatele zejména v části východ. 

3. SOV navrhuje sekci OB ČSOS zrušit rozdělení ŽBČ na 2 části z důvodu nastalého omezení konfrontace s 
kvalitními soupeři v žákovských a dorosteneckých kategoriích, snížení pestrosti terénů pro závody a 
ekonomické nevýhodnosti pro pořadatele a ukládá delegátům za Oblast Vysočinu přednést tento návrh 
na Shromáždění sekce OB ČSOS. (25 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL se) 

4. 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 2018 a o plánu jejich činnosti na rok 2019. (všichni PRO) 

Jako trenéři působí v TSM a SCM z Oblasti Vysočina Zuzana Čechová (BZR), Pavel Nechanický (OSN) a 
Iva Benešová (SJH). Na rok 2019 je z Oblasti Vysočina zařazeno 5 závodníků do TSM A, 2 závodníci do 
TSM B, 6 závodníků do SCM A a 13 závodníků do SCM B. Dva závodníci z Oblasti Vysočina, Petr Čech a 
Klára Nechanická, jsou zařazeni do juniorské reprezentace na rok 2019. Další informace jsou na 
http://lpu.cz/scm/ 

5. SOV schválilo použití dotace ČSOS pro Oblast Vysočina sekce OB v roce 2018 ve výši 14.800 Kč na 
zabezpečení přípravy talentované mládeže v orientačním běhu prostřednictvím KCTM v souladu s 
uzavřenou smlouvou s ČSOS. (všichni PRO) 

http://lpu.cz/scm/


6. SOV schválilo předběžnou termínovou listinu oblastních závodů Ligy Vysočiny v roce 2019 a pověřilo 
předsedu oblasti jejím dopracováním a projednáním s klubem CHC. (všichni PRO) 

Termínová listina jaro 2019: Termínová listina podzim 2019: 

06.04. CHT klasika  07.09. CHC klasika 

13.04. CTB krátká  08.09. CHC krátká 

13.04. CTB sprint MO 28.09. PZR krátká 

28.04. SJH krátká  29.09. CHT klasika 

04.05. JHB sprint  12.10. SJI klasika 

04.05. JHB krátká  19.10. RUZ krátká 

11.05. KSU štafety MO 26.10. TTR krátká 

25.05. TTR krátká MO 

01.06. SJI klasika 

02.06. SJI krátká 

08.06. OSN klasika MO 

7. Předseda soutěžní komise Vladislav Hrstka se jednání SOV nezúčastnil, jeho informace nebyly podány. 
Dne 30. 10. 2018 oznámil předsedovi Oblasti Vysočina rezignaci na práci v soutěžní komisi ke dni 30. 
11. 2018. 

8. SOV děkuje předsedovi soutěžní komise Vladislavu Hrstkovi za práci v soutěžní komisi a žádá ho, aby 
dále pokračoval ve funkci předsedy soutěžní komise. (22 PRO, 1 PROTI, 3 ZDRŽELI se) 

V diskuzi tento návrh podal Josef Vítek (CHT). 

9. SOV ukládá soutěžní komisi zajistit přepočítání žebříčků jednotlivců Ligy Vysočiny jaro a podzim 2018 
v souladu s platným Soutěžním řádem soutěží Oblasti Vysočina (udělování průměru závodníkům 
pořádajícího klubu a výpočet průměrné hodnoty bodů). (všichni PRO) 

Na chybný výpočet průměrné hodnoty bodů v žebříčcích Ligy Vysočiny upozornil soutěžní komisi Zdeněk 
Kopecký. Soutěžní komisí následně provedený přepočet neodpovídal platnému Soutěžnímu řádu soutěží 
Oblasti Vysočina, a proto byl návrh tohoto usnesení předložen SOV. 

10. SOV stanovilo platnost maximálního půjčovného za SI čip pro všechny kategorie (včetně žákovských). 
(všichni PRO) 

V diskuzi tento návrh podala Alena Rosecká (PZR). Dále představila prezentaci k problematice souběhu 
závodů Ligy Vysočiny a žebříčku B z ekonomického pohledu na výši vkladů startujících závodníků s 
licencí C. Na závěr vyzvala soutěžní komisi, aby v soutěžním řádu řešila startovné na společných 
závodech Ligy Vysočiny a žebříčku B tak, aby na nich závodníci Ligy Vysočiny s licencí C platili vklady 
podle soutěžního řádu oblasti. Na dvojzávodu SJI+RUZ to letos bohužel neplatilo. 

11. SOV stanovilo počet členů předsednictva Oblasti Vysočina na 13. (všichni PRO) 

Rozšíření počtu členů předsednictva o zástupce nového klubu OK Střelka Tábor (STA) v rámci dodržení 
přijaté dohody o zastoupení každého klubu oblasti v předsednictvu jedním zástupcem. 

12. SOV zvolilo za člena předsednictva Oblasti Vysočina Tomáše Doležela (STA). (všichni PRO) 

13. SOV zvolilo Radana Kamenického (OSN) a Zdeňka Kopeckého (SJI) delegáty za Oblast Vysočinu na 
Shromáždění sekce OB ČSOS konané dne 8. 12. 2018 v Praze. (všichni PRO) 

14. Tomáš Matras podal informace ze sekce orientačního běhu ČSOS. 
 

Jednání SOV bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 
 
22. 11. 2018 
 
Zapsal:   Zdeněk Kopecký 




