Z á p i s č. 1/2015
z 1. zasedání valné hromady
Jihomoravského krajského svazu ČSOS
Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS,
které se konalo dne 12. listopadu 2015 v Brně
Přítomni:

Adámek, Bauer, Čech, Fiala, Henek, Humlíček, Kheil, Pospíšek, Přikryl, Ptáček
O., Ptáček P., Tomanová, Věžník, Zelinka, Zháňal, Zřídkaveselý
Omluveni: –
Jednání řídil Libor Zřídkaveselý
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti JmO od poslední VH
Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2015
Rozdělení finančních prostředků na mapovou tvorbu 2015
Nové stanovy ČSOS a nutné změny z nich vyplývající
Volba vedení oblasti + KS Jihomoravského kraje
Schválení delegátů VH ČSOS 2015
Tréninkové středisko mládeže + SCM
Oblastní výběr žactva 2016
Středeční mapové tréninky 2016 a jejich příprava
Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2016 JmO
Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
Olympiáda dětí – Brno – červen 2017
Rozpočet 2016
Různé

1/02 Zpráva o činnosti JmO od poslední VH
VH
Poděkovala všem pořadatelům soutěží za kvalitně uspořádané závody i platební
kázeň vůči Jihomoravské oblasti
Odvody ze závodů v roce 2015
Celkem cca vybráno – 22 000,- Kč (v den jednání chyběl odvod ABM)
1/03 Zpráva o plnění rozpočtu JmO v r. 2015
Finální podoba bude známá koncem prosince a bude začátkem ledna rozeslána všem
oddílům. Rozpočet v roce 2015 skončí přebytkem cca 60 000,- Kč, které jsou
přebytkem nakumulovaným z dřívějších období.
VH
projednala a schválila Zprávu o plnění rozpočtu v r. 2015

1/04 Rozdělení finančních prostředků na mapovou tvorbu 2015

VH
vzala na vědomí následující rozdělení finančních prostředků v roce 2015
ABM – Nad sv. Františkem – 1 000, – Kč
ABM – Šumberk – 4 500,– Kč
BBM – U sv. Trojice – 1 000,– Kč
MBM – Panská louka – 6 000,– Kč
RBK – Lenčák – 1 500,– Kč
ZBM – Údolí Říčky – 2 000,– Kč
1/05 Nové stanovy ČSOS 2015
VH
vzala na vědomí přípravu nových stanov a změn, které s novými stanovami bude
potřeba v rámci oblasti a kraje učinit.
1/06 Volby 2015
VH
zvolila
předsedou krajského svazu Libora Zřídkaveselého
předsedou Jihomoravské oblasti sekce OB Libora Zřídkaveselého
členy předsednictva Jihomoravské oblasti sekce OB:
Radovana Čecha – Oblastní výběr žactva
Jana Fialu – Soutěžní komise
Radima Kheila – Zpracování oblastních soutěží
Petra Přikryla – Hospodář oblasti
1/07 Volba delegátů VH sekce OB a ČSOS 2015
VH
zvolila delegáty pro VH sekce OB ČSOS a VH ČSOS v roce 2015
Delegáti VH sekce OB: Jan Fiala, Jiří Zelinka.
Delegát VH ČSOS: Jan Fiala.
1/08 TSM + SCM 2016
VH
vzala na vědomí informace o předběžném složení a fungování TSM Jižní Morava
v roce 2016 a o domluvě na paralelní činnosti dvou SCM (ZBM + ostatní; TBM).
1/09 Oblastní výběr žactva 2016
VH
vzala na vědomí informace o oblastním výběru žactva 2016.
1/10 Středeční mapové tréninky 2016 a jejich příprava
VH
vzala na vědomí informace o rozdělení společných středečních tréninků vzhledem
k velkému počtu trénujících do dvou skupin ZBM a ABM+TBM. Podrobnější pokyny

pro ostatní oddíly budou připraveny koncem roku 2015, společně s přesným
programem. Zároveň schválila přípravu tréninkových sad pro následující tréninkové
skupiny:
BBM – malá sada
RBK – malá sada
ABM + TBM – velká sada
ZBM – oprava a doplnění stávající používané velké sady
Tréninkové sady budou připraveny pro jednotlivé tréninkové skupiny začátkem roku
2016.
1/11 Soutěžní řád JmO, Prováděcí pokyny 2015 JmO
Výpočet Jml – připraví Honza Fiala podle finálního počtu závodů.
HDR – VH doporučuje nestanovovat pro tuto kategorii žádný startovní interval a
nechat závodníky startovat v pořadí i čase jak přijdou na start. Start kategorie je od
času 45 po ukončení HD10N (viz loňská VH). Vklad pro tuto kategorii je nadále 40,Kč.
P – VH doporučuje nestanovovat pro tuto kategorii žádný startovní interval a nechat
závodníky startovat v pořadí i čase jak přijdou na start. Vklad pro tuto kategorii byl
zvýšen na 80,- Kč.
Pro obě kategorie doporučuje nechat otevřenou možnost přihlášení předem přes
ORIS co nejdéle je to možné, aby odpadly komplikace s dohláškami při prezentaci.
Soutěžní řád – VH zrušila body 2.3, 6.3, 10.4 a 12.4 a nahrazuje je: „Startovní
interval na klasické trati je minimálně 3 minuty. V případě, že by délka startu
přesáhla 90 minut, může být startovní interval 2 minuty. U krátké trati je startovní
interval vždy 2 minuty. U sprintu je startovní interval vždy 1 minuta.
VH projednala a neschválila zařazení nové kategorie „H35 ultimate“ a konstatovala,
že pořádající oddíly v rámci pořádání Jihomoravské ligy mohou pořadatelé vypsat
kategorie nad rámec kategorií zařazených do soutěží.
Prováděcí předpisy – bod 3.7 bude nahrazen stejnou formulací jaká bude
v stanovena k odvodům pro závody celostátní úrovně. Výše odvodu bude stanovena
podle počtu závodníků ve výsledcích v ORISu.
Směrnice pro hospodaření – beze změn.
Pravidla pro používání SportIdentu – vypouští se informace o druhé sadě Libora
Adámka, která je již nepoužitelná a stanovují se sankce při předání sady ve špatném
stavu na: zaplacení materiálu pro očištění + 200,- Kč za 1 hodinu práce. Současná
sada ZBM prošla na konci práznin renovací a bylo přikoupeno 20 nových kontrol.
V současné době má sada 80 kontrol + 18 kontrol s kablíkem.
Informace o závodech do 29. února 2015 řídícímu soutěží Honzovi Fialovi.
VH
pověřila Honzu Fialu přípravou Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů 2015
Termínová listina 2016
VH
projednala termínovou listinu na rok 2016. Poděkovala Honzovi Fialovi za její
přípravu a pověřila jej a Libora Zřídkaveselého jejím dokončením.
Stav ke dni VH:
2. dubna
so
1. JmL
Bukovinka
ZBM
9. dubna
so
2. JmL
RBK
23. dubna
so
3. JmL
TBM

4.
4.
11.
18.

června
června
června
června

so
so
so
so

M Jmk štafet
4. JmL – sprint
5. JmL
6. JmL

Ivančice

VBM
BBM
PBM
KON+ADA

17. září
so
7. JmL – sprint
ZBM
24. září
so
8. JmL
Odranec
TBM
15. října
so
9. JmL
VBM
22. října
so
10. JmL
ABM
28. října
pá
11. JmL
Vracov
TZL
finální podoba podzimní termínové listiny bude stanovena koncem roku 2015.
1/12 Propagační materiál Jihomoravské oblasti a jejich soutěží
VH
pověřila R. Kheila vytvořením Oblastní termínové listiny formátu A4 na propagaci
oblastních závodů. Podklady dodají oddíly OB do 29. února Honzovi Fialovi.
1/13 Letní olympiáda dětí a mládeže České republiky 2017
Proběhne v termínu koncem června 2017 v Brně. Centrum závodů bude areál VUT
pod Palackého vrchem. Garantem za orientační běh je Libor Zřídkaveselý. S největší
pravděpodobností bude velikost výprav po dvou závodnících v každé kategorii.
1/14 Rozpočet 2016
VH
projednala a schválila rozpočet (jeho pravidla) na rok 2016 s tím, že finální verze
rozpočtu bude rozeslána oddílům po získání podkladů k příjmům v roce 2016 a po
uzavření rozpočtu za rok 2015 předsednictvem oblasti. Rozpočet bude rozeslán všem
oddílům.
1/15 Různé
Mapová tvorba
Oblastní kartograf Ondra Toman prosí všechny oddíly o doplnění a kontrolu databáze
map v Jihomoravském kraji. Každý oddíl obdržel materiál, který má opravit a dodat
případné chybějící mapy či údaje.

Zapsal: Petr Přikryl a Libor Zřídkaveselý

