Zápis ze schůze Západočeské oblasti dne 19.9.2015
přítomni : dle prezenční listiny zástupci oddílů BSO, KAD, KRL, KSH, LPM, LCV, MAS, MLA, NEJ, ONO,
SKV, VPM
Probrány bodu dle programu:
1/ volba předsednictva na další období
Po dlouhém a těsném boji byl na další období zvolne opět K. Pilař ml. (BSO).
Dále probráno složení soutěžní komise oblasti (K.Pilař BSO, P. Jiroušek LPM, P. Milota MLA) –
konstatováno, že pro stávající činnosti je složení dostatečné, v případě nuntosti větší činnosti SK
budou členové obměněni či doplněni.
2/ SI sada
Shrnuto, že provoz sady probíhá v pořádku bez žádných velkých problémů, v současné době
není nutná žádná větší investice, jen drobné opravy.
Opět probíráno, že na závodech v KV kraji (zejména ONO, NEJ, SKV, případně BSO a MAS,
MLA) je vlivem účasti lyžařů velký nedostatek čipů k zapůjčení. Další navýšení z oblastních prostředků
nebylo odsouhlaseno. Vznesen dotaz, zda by nebyla možnost nějaké dotace na nákup čipů.
Dotaz zajistí K. Rambousek ml.
3/ mládež (SCM, SCD, TSM)
Zástupci SCM,TSM nepřítomni z důvodu soustředění. Přednesena informace od stávajícího
předsedy SCM, že volební shromáždění SCM se uskuteční v sobotu po závodech KRL, místo a čas
sdělí podle dohody s pořadatelem Oblže.Všichni zájemci o práci v radě SCM i kandidáti na předsedu,
nechť se zaregistrují mailem u JRM, který uvedl, že po přehodnocení priorit po ukončení ŽA bude v
SCM působit ještě další 2 (poslední) roky.
Zástupce SCD krátce zhodnotil, že práce s žactvem probíhá, příští týden bude soustředění s
celkovou účastí přes 70 osob (včetně trenérů), na MČR výběru žactva budou tři družstva, letos je
opět větší množství Áčkařů, čili práce je snad úspěšná a má dobrý směr...
4/ delegáti na shromáždění sekce OB a VH ČSOS
Na schůzování na Strahově se nominoval předseda K. Pilař (BSO), druhé jméno je nutno dodat
z řad oddílů Plzeňského kraje. Termín shromážděni bude pravděpodobně první sobota v prosinci, tj.
5. 12. 2015 v Praze Strahově. Osobu prosím dodat do 9.11.
5/ připomínky k závodům
Tento bod se částečně prolínal s dalšími dvěma body 6 a 7, takže více i dále.
Nejprve předseda SK krátce zhodnotil, že závody jsou na slušné úrovni, škoda jen některých
zbytečných chybek (špatné popisy, chybné naklikání spojení kontrol trati a pak připomenuto, že letos
po dlouhé době byl dán protest (nakonec neuznaný) při štafetách. Je škoda, že takové velké úsilí je
pak znehodnoceno takovými drobnosti – konstatováno, že by bylo vhodné nastavit v oddílech větší
systém kontroly. I když samozřejmě konstatováno, že v některých oddílech o málo členech je toto
dost náročné.
V souvislosti s tímto připomenuto, že i dle příslušných pravidel musí rozhodčí závodu mít licenci min.
R3. Opět vznesen požadavek na zajištění školení R3, kdy dle vyjádření přítomných by bylo nejlepší
toto uspořádat při některém z prvních OŽ v dalším roce (obdobně jako poslední školení). Na oddíly
bude v blízké době odeslán dotaz, aby nahlásily přibližné počty zájemců a na poté bude rozhodnuto,
zda a kdy a jak se případně školení realizuje.
6/ kalendář 2016
Po debatě se probrala problematika typu pořádaných závodů, stanovení termínů a zařazení
závodů do OŽ. Předfinální podoba kalendáře je uvedena v odkazu (případně odkaz dostupný na webu
oblasti) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xIJe5OmxpessGGBudCyFsFy6i5lULMQbiXcnUkJ-

Ozw/edit?usp=sharing .
Komentáře:
− Termín 24.-25.9. bude obsazen – záleží na domluvě mezi oddíly BSO-NEJ-MLA, případně
LPM-VPM
− jednotlivé oddíly prosím o kontrolu, zda souhlasí typ pořádaných závodů, případně mi
zašlete tuto informaci
− Přebory určeny s tím, že MLA mi potvrdí, zda uspořádají přebor na krátké (případně se
osloví SKV). Jako přebor na klasice bude hodnocen závod ŽB klasika – pořadatel KRL
18.6.2016
− do oblastního žebříčku se započítávají max. 2 závody/víkend, viz kalendář.
7/ ostatní
Oblast informována, že oddíl JES změnil název – nově OK Rakovník, kde má nyní sídlo, čímž již
je zařazen ve Středočeské oblasti.
Opět konstatováno, že oblast nemá zástupce v soutěžní komisi svazové. Zkonstatováno, že pro
tuto funkci je nutný někdo, kdo jezdí pravidelně na celostátní závody – osloven zástupce LPM, aby se
zeptal mladých nadějných zástupců, jestli by o této funkci neuvažovali.
Vznesen dotaz, zda některé oddíly nepřemýšlí o kandidatuře na pořádání celostátních závodů v
2017 – uvažují BSO a LPM, ale vše je v rovině plánování a zařizování.
V souvislosti s kalendářem – řešeno, že opět se bude vyhlašovat výsledky celkových OŽ v
žákovských kategoriích a nově i letos ve sprintovém poháru.
Pro další rok se sprintový pohár opět bude počítat, ale bude počítán pouze pro žactvo (v dorostu je to
mnohdy o účasti) a započítávat se tam budou všechny tři plánované pořádané závody.

A to je snad vše podstatné, co zaznělo....

Zapsal

Karel Pilař, BSO (pili)
předseda oblasti

