Z á p i s č. 2/2010
z 2. zasedání valné hromady Jihomoravské oblasti ČSOS,
které se konalo dne 11. listopadu 2010 v Brně
Přítomni:
Omluveni:

Adámek, Fiala, Greguš, Hrušková, Jalový, Kheil, Mazal, Pospíšek, Přikryl,
Ptáček, Truhlář, Urban, Zřídkaveselý
Humlíček

Jednání řídil předseda JmO ČSOS L. Zřídkaveselý
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti JmO od poslední VH
Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2010
Rozdělení finančních prostředků na mapovou tvorbu 2010 a 2011
Volba delegátů VH ČSOS 2010
Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2011 JmO
Olympiáda dětí 2011
Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
Rozpočet 2011
Termínová listina 2011
Různé

2/02 Zpráva o činnosti JmO od poslední VH
VH JmO ČSOS
Poděkovala všem pořadatelům soutěží za kvalitně uspořádané závody i platební
kázeň vůči Jihomoravské oblasti
2/03 Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2009
Rozpočet v roce 2010 skončí přebytkem cca 12 tis. Kč.
Upřesněné plnění rozpočtu bude rozesláno všem oddílům v lednu 2011.
VH JmO ČSOS
projednala a schválila Zprávu o plnění rozpočtu JmO v r. 2010
2/04 Rozdělení finančních prostředků na mapovou tvorbu 2010 a 2011
VH JmO ČSOS
vzala na vědomí následující rozdělení finančních prostředků
2010
BBM – Lísek II – 500,– Kč
ZBM – Červený vrch – 3 500,– Kč
PBM – Koniklecová – 3 500,– Kč
ABM – Pažout – 4 000,– Kč
2011
ZBM – Kozí hora – 2 000,– Kč
ZBM – Ruprechtov – 3 000,– Kč

2/05 Volba delegátů VH ČSOS 2010
Delegáti: Libor Adámek, Jan Fiala, Libor Zřídkaveselý.
VH JmO ČSOS
zvolila delegáty pro VH ČSOS v roce 2010
2/06 Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2011 JmO
Nahrazení kategorií D10N a H10N kategoriemi H10 a D10.
Oprava vzorce pro výpočet bodů v kategoriích žactva.
Žádost o zasílání výsledků a protokolu o závodu na příslušné e-mailové adresy.
Maximální vklad na závodech žactvo a příchozí 40, – Kč a dospělí 80, – Kč.
Informace o závodech do 28. února 2011 předsedovi soutěžní komise.
VH JmO ČSOS
projednala a schválila Soutěžní řád a Prováděcí pokyny 2011 a pověřila Honzu
Fialu zapracováním schválených změn
2/07 Olympiáda dětí a mládeže České republiky 2011
Proběhne v termínu 21. až 26. června 2011 v Olomouci. Naši oblast bude
reprezentovat 10-ti členný tým (2xD12, 2xD14, 2xH12, 2xH14).
Nominační kritéria:
1.

2.
3.
4.
5.

Vítězové nominačního žebříčku v kategoriích D12, D14, H12 a H14, do kterého budou
zařazeny následující závody:
1. + 2. závod Jml (middle + sprint),
3. závod Jml (middle) – ZBM,
4. závod Jml (long) – BBM,
5. závod Jml (long) – PBM.
Výpočet se provádí podle Soutěžního řádu soutěží JmO pro rok 2011 a do celkového
žebříčku se započítávají 3 nejlepší výsledky z 5.
Na základě výsledků nominačních závodu a výsledků jarních závodů určí trenéři nominaci
do počtu 2 + 2 + 2 + 2 a náhradníky.
Konečná nominace bude zveřejněna po posledním nominačním závodu nejpozději však
v pondělí 9. května 2011.
V případě neregulérnosti některého ze závodu se závod nebude započítávat a o počet
započítávaných závodů bude snížen.
Za nominaci odpovídá Libor Zřídkaveselý.

Z dotace JmK budou zakoupeny dresy, které bude sloužit pro reprezentaci žactva
JmO. Zbytek dotace do výše 16 000,– Kč bude použit na přípravu v rámci oblastního
soustředění žactva.
2/08 Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
VH JmO ČSOS
pověřila R. Kheila vytvořením Oblastní termínové listiny formátu A4 na propagaci
oblastních závodů. Podklady dodají oddíly OB do 28. února předsedovi soutěžní
komise.
2/09 Rozpočet 2011
VH JmO ČSOS

projednala zásady tvorby rozpočtu na rok 2011 s tím, že finální verze rozpočtu bude
rozeslána oddílům po získání podkladů k příjmům v roce 2011 a po uzavření rozpočtu
na rok 2010. Rozpočet bude rozeslán všem oddílům v průběhu měsíce ledna,
společně se zprávou o plnění rozpočtu v roce 2010.
Zásady:
finance na činnost od ČSOS budou určeny pro podporu tvorby map v roce 2012,
finance na talentovanou mládež budou určeny na soustředění + M ČR oblastních
výběrů v roce 2011,
odvody ze závodů budou určeny na činnost oblasti (soutěže, propag. materiál, …),
minimální neměnná rezerva v rozpočtu by měla být 10 000,– Kč.
2/10 Termínová listina 2011
VH JmO ČSOS
projednala termínovou listinu na rok 2011. Poděkovala Honzovi Fialovi za její
přípravu a pověřila jej dokončením,
poděkovala oddílům JmO za přístup k pořádání, neboť se podařilo dohodnout velké
množství závodu v rámci JmO.
Termínová listina bude zveřejněna po ukončení jednání z okolními oblastmi –
Valašská, Vysočina a Hanácká.

Zapsal : Libor Zřídkaveselý

