Zápis ze shromáždění Východočeské oblasti
Českého svazu orientačních sportů konané dne 7. 2. 2020 v Hradci Králové
Zápis z valné hromady Královéhradeckého krajského svazu ČSOS
Zápis z valné hromady Pardubického krajského svazu ČSOS
Přítomni zástupci oddílů dle prezenční listiny.
Schůzi řídil předseda oblasti Lubomír Macháček.
1. Vyhodnocení sezony 2019
•
•

Slovní hodnocení závodů bude pokračovat nadále i v roce 2020. Prosíme
oddíly o aktualizaci kontaktů na své hodnotitele u Adama Zitky.
Soutěže Vč. poháru byly vyhodnoceny na pěkné úrovni včetně cen, medailí a
diplomů pro žáky na 1. - 6. místě. Pohár získalo družstvo žáků PHK.

2. Soutěžní řád 2020
•
•
•
•
•
•

Zvyšují se vklady na 80,- Kč (žactvo, P a HDR) + 80,- Kč (veteráni od D/H65)
+ 110,- Kč (ostatní).
Stanovena výše startovného při souběhu závodu Vč. Poháru a ŽB
Úpravy ve veteránských kategoriích, nově: H65, H75, D55, D65
Úprava startovního intervalu u žáků a veteránů na sprintu a KT
Určen počet započítávaných závodů do hodnocení Vč. Poháru žactva (jaro: 7
z 12, podzim 5 z 9) a stanoven závod na průměr pro kluby, které pořádají dva
závody (LPU druhý závod), STH (druhý závod), SHK (závod v HK)
Upozornění na „Některé zásady pro stavbu tratí závodů Vč. oblasti“, vyjde na
Webu a měli by si je přečíst stavitelé tratí a hlavní rozhodčí (mapová měřítka a
mapové klíče).

3. Rozpočet
Plnění rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 byly schváleny a jsou přílohou
zápisu. Konečný zůstatek činí 10 120,- Kč.
4. Talentovaná mládež
Žáci pod vedením Lenky Křivdové a pomocníků Ivy Mádlové, Šárky Rűckerové, Jana
Šklíby absolvovaly 3 soustředění (HK, Šumperk, Benecko).
Vyzývací pohár – 2.místo, M ČR obl. výběrů - jsme obsadili 5.,12.,17. a 23. místo.
Naplánovaná soustředění pro rok 2020:
28.- 29.3. testování v Hradci Králové + bazén
8.-10.5. soustředění + Vyzývací pohár Jihlava
5.-6.9.
závod VčP (SNA)+soustředění
27.9.
oblastní mistr.štafet (SHK)
10.-11.10. M ČR družstev AOP

5. Mapy
Za rok 2019 byl odhlasován příspěvek:
v plné výši Kč 3000,- Kč pro těchto 5 map: Černý nadýmač (LPU), Gothard (HOR),
Lesní hřbitov (SHK), Liščí hora (PHK), Vysoké nad Jizerou (JIL)
ve výši Kč 2000,- Kč pro mapu Špica (SJC)
Od roku 2020 se mění příspěvek na mapu takto:
Mapa pro krátkou trať a sprint – příspěvek 3000,- Kč
Mapa pro klasiku – příspěvek 6000,- Kč

6. Ostatní
• Bude uspořádáno školení R3 (v HK).
• Půjčování sady SI od oddílu SJC pokračuje.
• K výročí „70 let českého OB“ vyjde kniha (Kč 899,-), nebude možný dotisk a je
nutné si ji předem objednat do 1. 3. 2020 na svazu ČSOS

Zapsala: Iva Mádlová 7. 2. 2020

