Zápis ze shromáždění Západočeské oblasti
Shromáždění Západočeské oblasti proběhlo v sobotu 5.10.2019 od 16:30 v Žihli v budově
základní školy s projednávanými body programu :
1. Úvod – kontrola účasti delegátů, volba ověřovatele zápisu.
2. Informace ke kvalitě závodů v roce 2019
3. Termíny kalendáře závodů na rok 2020
4. Sportovně technické dokumenty oblasti pro rok 2020
5. Informace k podúčtu SI sady a čerpání financí v roce 2019
6. Čerpání z účtu Si sady v roce 2020
7. Ustanovení vedení oblasti
8. Volby delegátů na shromáždění sekce OB
9. Informace k činnosti SCM
10. Diskuse
11. Usnesení shromáždění oblasti
K jednotlivým bodům :
K bodu 1)
Jednání řídil po celou dobu předseda oblasti Jan Michalec.
Kontrolou účasti delegátů bylo, po upřesnění v souladu v Pravidly pro činnost oblastí sekce
orientačního běhu ČSOS, čl. II., bod 4., kdy počet delegátů za jednotlivé kluby je dán počtem
registrovaných závodníků), bylo konstatováno, že shromáždění se účastní 11 delegátů z 15, tedy
shromáždění je usnášeníschopné.
Jako ověřovatel zápisu byl zvolen Karel Rambousek – BSO.
K bodu 2)
Josef Milota poměrně rozsáhle rozebral nedostatky při pořádání dosud proběhlých oblastních žebříků
v roce 2019. Připomínky se týkaly stavbě tratí ve vztahu k dodržování směrných časů, názvu
nesoutěžních tratí, dodržování zveřejnění předpokládaných délek tratí a označení cíle podle pravidel
OB. Po diskuzi k této problematice bylo konstatováno, že u směrných časů je v oblasti problém zejména
u kategorií HD 21 a HD35 a výš, kdy mnohdy nejde předem odhadnout, kdo na závody přijede. Rozdíly
ve výkonnosti jsou natolik veliké, že k tomuto bude docházet i v budoucnosti. U veteránů s velmi
dobrou výkonností není rovněž jasné, do které kategorie se nakonec přihlásí. Do budoucna je nutné se
zaměřit při stavbě tratí na dodržení předepsaných směrných časů u kategorií žáků a dorostu a u
veteránů nad 45 let.
U tratí s fáborky je třeba trať řádně značit – hustota a výška fáborků. Kontroly je nutné umísťovat tak,
aby byly z linie viditelně (neschovávat za hustníčky, oplocenky apod.). Nezapomínat na to, že děti
běhající tyto tratě jsou menší než stavitel linie a proto je vhodné pohlížet na trať očima „výšky
závodníka“ – přikleknout nebo přidřepnout a zjisti rozhled po lese, kontrole a po postavené linii.
U tratí pro veřejnost, kdy je vypsán volný start (na krabičku), toto opravdu dodržovat a nebrzdit osoby
přicházející na start s odůvodněním, že musí počkat, odejdou (odběhnou) ti, kdo ještě jsou na startu.
Je věcí každého, kdo přišel na volný start, kdy „volně“ odstartuje. Není zde nikým předepsáno, že nesmí
jít více osob s sebou apod., odstupy mezi jednotlivci záleží jedině na vůli startujícího.
Od roku 2020 se v oblasti vrátíme k hodnocení závodů, nikoliv hodnocením na webu (toto se
neosvědčilo), ale hodnocením člena SK Pepy Miloty. Současně budou osloveny oddíly, zda se nepřihlásí
někdo z oddílů ZCO, kdo by takové hodnocení prováděl z pohledu závodníka-nebafuňáře. Zájemci se
mohou hlásit do 30.11.2019 u předsedy oblasti a na jménu (jménech) se dohodneme mailovou
komunikací.

K bodu 3)
Na základě přihlášek k pořádání oblastních žebříčků v roce 2020 byly dohodnuty následující termíny :
JARNÍ ŽEBŘÍČEK
- 4.-5.4. 2020
KRL - současně jeden ze závodů bude oblastní přebor na krátké trati
- 19.4.2020
VPM – oblastní žebříček na krátké trati jako součást ŽA
- 25.-26.4.2020 MAS
- 2.-3.5.2020
MLA
- 23.-45.5.2020 BSO – současně jeden ze závodů bude oblastní přebor na klasické trati
- 20.-21.6.2020 OPI – oblastní žebříček pouze pro žáky a dorost jako součást ŽB v Písku
(toto bude ještě projednáno s pořadatelem závodů)
PODZIMNÍ ŽEBŘÍČEK
- 29-30.8.2020 ONO
- 3.-4.10.2020 LPM+VPM
- další 2 závody po 17.10. budou projednány podle připravovaného kalendáře Středočeské a
Pražské oblasti
OBLASTNÍ PŘEBORY MIMO ZÁVODY OBLASTNÍHO ŽEBŘÍČKU
- 18.4.2020
VPM oblastní přebor v nočním OB v rámci MČR v NOB
- 1.5.2020
MLA oblastní přebor ve sprintu v rámci Jarního trojúhelníku
Termín a pořadatel oblastního přeboru štafet není zatím určen, je nutné jej uspořádat
minimálně pro postupové kategorie HD18 a HD21. V úvahu připadá termín 9.-10.5.2020
v Jihlavě, kde je Český pohár štafet a Vyzývací pohár, kde by po dohodě s pořádajícím oddílem
byl z výsledků vyhlášen i náš oblastní přebor. Další možností je uspořádání závodu v rámci
soustředění žáků v březnu.
Definitivní podoba kalendáře bude včas zveřejněna a rozeslána na kluby.
K bodu 4)
Návrh sportovně technických dokumentů pro rok 2020 bude mailem rozeslán na kluby
k připomínkování. Na shromáždění oblasti byly projednány body týkající se Obecných ustanovení
Prováděcích pokynů
- Bod 3.1. Zvýšení vkladů za účastníka za jeden závod, a to za žactvo 60,-Kč a za ostatní věkové
kategorie 90,-Kč
- Bod 3.8. Aleš Richtr prezentoval jednotné značení tratí veřejných závodů (nazývané
v současnosti jako příchozí, tréninkové tratě, linie, HDR a podobně). Kompletní zpracovaný
metodický materiál od Vaška Zakouřila je možné prostudovat na webových stránkách Rady pro
podporu inovací
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/RPI/Trate%20pro%20verejnost%20%20pomucka%20pro%20poradani.pdf
Pro rok 2020 bude ve sportovně technických dokumentech oblasti zahrnuto jednotné označení
tratí vypisovaných pro veřejnost (dříve zvané P a T) a to TF=liniová trať a T1 (trať obtížnosti
H10). Tratě T lze absolvovat s doprovodem. Další tratě záleží na vůli pořadatele. V rozpise je
nutné popsat druh a obtížnost tratí pro veřejnost.
Tratě ULTIMATE nebudou vypisovány jako zvláštní kategorie, ale podle požadavků závodníků
mohou obdržet pro sebe vytištěnou trať a neúplnou mapou (tzv. ultimate) a ve výsledcích bude
hodnocen ve rámci kategorie. Přesto, že tento postup není plně v souladu s pravidly OB, jedná
o znevýhodnění tohoto závodníka proti ostatním s jeho souhlasem, tedy neměl by podávat
protest proti regulérnosti závodu.

K bodu 5 a 6)
K Si sadě zaslal správce sady V.Bohuslav zprávu mailem, kde uvádí, že za rok 2019 jsou plánované příjmy
za použití Si sady 33 tisíc, výdaje byly zatím cca 15.500,- (pozn. – k výdajům přibude částak cca 3 tisíce
na poháry pro děti za podzimní žebříček 2019).
Ke stavu SI sady bylo navrženo oddílem KRL, zda by se oblastní sada nerozšířila na počet, který by
umožňoval pořádat celorepublikové závody bez půjčování sad u mimooblastních oddílů. Nákup by se
musel řešit s pomocí sponzora. Předseda oblasti zjistí se správcem sady aktuální ceny krabiček.
K bodu 7)
Předsednictvo oblasti (tak jak s ním počítají dokumenty sekce OB) bude do budoucna ve složení :
- předseda oblasti
- předseda Karlovarského krajského svazu OB
- předseda Plzeňského krajského svazu OB
- vedoucí SCM
K bodu 8)
Oddíly projednají vhodné kandidáty na účast na shromáždění sekce OB a ČSOS v Brně 7.12.2019 od
10:00 hodin (ČSOS od 13:00) – za oblast 3 delegáti (sekce OB) a 2 delegáti (ČSOS) a jména sdělí
předsedovi oblasti mailem do 15.11.2019.
K bodu 9)
Předseda SCM Jiří Valeš rozeslal na oddíly pracovní verzi plánu soustředění dorostu. Byla diskutována
účast výběru na Tiomille 2020, kde by bylo vhodné se zúčastnit (je předběžně domluvená chata a
mapa). Dále byla diskutována možnost soustředění v Maďarsku, jako letní destinace byla podána i
informace o Wawel cupu v dunách v Polsku.
Plán akcí bude ještě projednáván v trenérské radě SCM.
Jan Michalec stručně informoval o nákladech soustředění žactva a dorostu v roce 2019, které bez
posledního soustředění dorostu byly cca 750 tisíc korun. Akce jsou podporovány z grantů Nadace OB
(žáci i dorost) – 70 tisíc, oběma krajskými svazy OB (žáci) – 59 tisíc, z programu Talent 16 tisíc a členové
TSM čerpají příspěvky určené na činnost TSM – 125 tisíc (včetně odměn trenérů) .
K bodu 10)
Oblast připraví školení R3 v únoru 2020 a T3 v březnu 2020. Bližší informace budou včas rozeslány na
oddíly. Jan Michalec zjistí možnosti pořádání v Mariánských Lázních. Zatím pomoc na pořádání R3
přislíbil Aleš Richtr.
K bodu 11 – Usnesení shromáždění západočeské oblasti OB
Shromáždění oblasti
A) bere na vědomí :
- hodnocení úrovně závodů v oblasti a formu hodnocení závodů v roce 2020
- stav neúplného kalendáře závodů pro rok 2020 s tím, že konečná verze kalendáře bude zaslána
oddílům na vědomí do konce roku 2019
- doporučení pro označení a vypisování tratí pro veřejnost s tím, že pro rok 2020 budou
vypisovány minimálně tratě TF a T1
- informaci o stavu SI sady a jejího financování
- informaci o činnosti SCM (SCD, TSM)
- konání shromáždění sekce OB v ČSOS v Brně 7.12.2019 s tím, že kluby zašlou e-mailem jména
delegátů (návrhy) do 15.11.2019 předsedovi oblasti
- předběžné termíny pro školení R3 a T3

B) schvaluje :
- navýšení vkladů na oblastních závodech na částku 60,- Kč za žactvo a 90,- Kč za ostatní, platí
přitom, že při závodě na nové mapě nebo víceetapových závodech zařazených do kalendáře
OB může být tato částka navýšena o 10,-Kč.
C) -

stanovuje počet členů předsednictva oblasti na 4
volí předsednictvo oblasti ve složení
předseda oblasti
předseda Karlovarského krajského svazu OB
předseda Plzeňského krajského svazu OB
vedoucí SCM

Zapsal : Jan Michalec
Ověřil : Karel Rambousek ml.

