Zápis ze shromáždění
občanského sdružení
Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)
Datum: 24. ledna 2014
Místo: ČTÚ České Budějovice
Účast:















ACB ABK České Budějovice – Šumava – Luděk Honsa
API OK Andante Písek – Jiří Funda (omluven)
CST oddíl orientačního běhu TJ ČZ Strakonice – Josef Pich
KRE TJ Sokol Křemže – Pavel Zimmermann
KTA SK Kotnov Tábor – Jiří Vébr
MIL Tesil Milevsko – Ladislav Mareš
OCB Orienteering Club České Budějovice o.s. – Václav Bouček
OPI Orientační sporty Písek – Vojtěch Blažek,
PCB SKP České Budějovice – Zdeněk Blabla
TCB SK Technik České Budějovice – David Princ
TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hradec – Martin Tichý
VCB TJ OB České Budějovice – Radek Teringl, Radek Janošík
FFF Radim Hošek
Lubomír Hošek

Shromáždění svolali členové předsednictva
Lubomír Hošek, Jiří Vébr, Martin Tichý
Úvod:
Zahájení, prezentace,
Jednání shromáždění zahájil předseda předsednictva Lubomír Hošek.
Bylo konstatováno, že v souladu s článkem VI. bod 2. stanov občanského sdružení mají přítomní
členové ke dni konání tohoto shromáždění tyto hlasy:
ACB – 1 hlas, CST – 1 hlas KRE – 2 hlasy; KTA – 2 hlasy, MIL – 1 hlas, OCB – 1 hlas; PCB –
1 hlas, TCB – 1 hlas; TJH – 1 hlas; VCB – 2 hlasy OPI – 1 hlas, FFF – 1 hlas
Bylo konstatováno, že shromáždění je usnášeníschopné.
Hodnocení sezóny 2013
Z pohledu předsednictva proběhly závody JčAOS bez zásadních problémů. Oblastní přebory
pořádané oddíly SJH, TJH a VCB proběhly v důstojných terénech na kvalitních mapách.
JčAOS provedla výběr družstva orientačního běhu a zajistila doprovod na letní a zimní
olympiádu dětí a mládeže. Z letní olympiády družstvo přivezlo dvě medaile, ze zimní jednu
velkou bednu. Právě proběhlou zimní olympiádu obsáhle zhodnotil Zdeněk Blabla.
Oddíly JčAOS úspěšně pořádaly Mistrovství evropských policejních sborů 2013 a Celostátní

finále přeboru škol.

JčAOS zaštítila pořádání HROBu 2013 ve Vyšším Brodě. Akce pořádaná Radimem Hoškem
& spol. byla velmi úspěšná. Po konečném vyúčtování bude výtěžek akce převeden na účet
JčAOS.
Zpráva o hospodaření 2013
Shromáždění vzalo na vědomí zprávu předsedy o čerpání rozpočtu JčAOS v roce 2013.
Kalendář závodů 2014
Kalendář pořádaných závodů byl vytvořen na základě webového formuláře. Zástupci všech
oddílů měli možnost se ke kalendáři vyjádřit před jeho odesláním na svaz.
Poznámky ke krajským přeborům:
Vzhledem k tomu, že sprint proběhne v ZOO Ohrada, budou vklady kombinovány se vstupným
do ZOO.
Přebor štafet proběhne systémem amerických štafet (dvojice) na sprintové mapě.
Závody 10. a 11.5. pořádané SJH jsou zároveň žebříčkem B a oblastními závody JčAOS
a Vysočiny. Pro přihlášky do oblastních závodů platí následující pravidla:
Kategorie DH14 až DH18 se hlásí do kategorií B, běží tedy tratě ŽB. Platí vklad 40 Kč,
přeplatky budou vraceny na prezentaci.
Kategorie DH20 se hlásí do DH21D. Platí vklad 70 Kč.
Kategorie DH21 se hlásí do DH21C. Platí plný vklad.
Veteráni se hlásí do příslušných kategorií C. Platí vklad 70 Kč.
Termín přihlášek je společný s ŽB – už 20.4.
Návrh na vyřazení závodu pořádaných SJH ze žebříčku JčAOS vzhledem k očekávaným
problémům s kategoriemi a směrnými časy – Po diskuzi návrh neschválen.
Návrh na vyřazení 2. závodu Vodňanského kapra ze žebříčku, vzhledem k hendikepovému startu
tohoto závodu a vzhledem k možnosti včas spočítat a vyhlásit výsledky OŽ. Návrh schválen.
Práce s mládeží
Jiří Vébr zhodnotil práci s mládeží. JčAOS se snaží práci s mládeží vytvářet podmínky,
především finanční, ale základem je práce v oddílech a nejlépe s celými rodinami.
V diskuzi zazněla potřeba stavět pro žáky odpovídající tratě, dbát na vyhlašování výsledků
u dětských kategorií. Předsednictvo musí dbát na řádné a včasné vyhlášení výsledků OŽ.
Využití finančních prostředků JčAOS v roce 2013
Návrh:
Příspěvek na Přebor oblasti na klasice, na krátké trati, ve sprintu a ve štafetách 1000 Kč
Příspěvek na pořízení nové mapy v maximální výši 1000 Kč na oddíl.
Příspěvek pro mládež na soustředění v orientačním běhu. Příspěvek se poskytuje registrovaným
závodníkům do kategorie DH18 včetně. Maximální výše příspěvku pro jednoho závodníka je
1000 Kč. Příspěvek je možno čerpat rovněž na vklady ŽB. Maximální výše příspěvku JčAOS na
mládež pro rok 2014 je 15 tis. Kč.
Žádosti na všechny příspěvky s doklady nutno podat Předsednictvu do 31.10.2014.
Návrh schválen
Členské příspěvků JčAOS

Člen JčAOS – fyzická osoba, který má platnou závodní registraci pro příslušný rok v kategorii
HD16 a vyšší, zaplatí roční členský příspěvek 50,- Kč. Člen JčAOS – právnická osoba, zaplatí
roční členský příspěvek 50,- Kč za každého svého člena, který má platnou závodní registraci pro
příslušný rok kategorii HD16 a vyšší. Příspěvek se hradí na účet sdružení č. 2700216434/2010 u
FIO Banky. Jako variabilní symbol se uvede rodné číslo (u fyzické osoby) nebo číslo oddílu
v adresáři ČSOS. Členské příspěvky jsou splatné vždy do 31.3. příslušného roku. Členské
příspěvky jsou určeny zejména na činnost předsednictva.
Protinávrh, aby se členské příspěvky platily za všechny registrované v ČSOS. Protinávrh
neschválen, platí uvedená loňská verze.
Změna Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů
Návrh:
Ruší se soutěž jednotlivců v kategoriích DH21K. Je doporučeno tyto kategorie vypisovat pro
klasickou trať.
Ruší se odstavec, že kategorie DH20 se nevypisují. Je nutno tyto kategorie vypisovat u všech
závodů JčAOS.
Vyhlášení žebříčku JčAOS proběhne 19.10.2014 na Vodňanském kaprovi.
Doporučený termín přihlášek je poslední neděle před závodem do 23:59 hod.
Návrh schválen.
Návrh zrušit žebříček JčAOS pro veteránské kategorie.
Návrh neschválen.
Návrh na vydávání společného rozpisu JčAOS pro jarní a podzimní část žebříčku.
Předsednictvo navrhuje vydávání společného žebříčku pro závody JčAOS, především z důvodu
zajištění nezbytných informací včas. Z diskuze vyplynula obava, že by společný rozpis obsahoval
zastaralé údaje a že se jedná o práci navíc, která duplikuje ORIS.
Návrh neschválen.
Různé
Školení R3
JčAOS opět po pěti letech pořádá školení rozhodčích třetí třídy. Je to nejnižší licence, kterou
musí mít jak stavitel tratí, tak hlavní rozhodčí oblastních závodů . Školení proběhne ve dnech 22.23.2.2014 u Písku (Na Křižatkách). Školitelem bude dlouholetý rozhodčí nejvyšší kategorie
a hlavní rozhodčí loňských nejvydařenějších republikových závodů, Aleš Richtr. Přihlášky přes
ORIS, účastnický poplatek, 100,- Kč, jihočeští účastníci neplatí. Informace bude rozeslána
oddílům.
Radek Janošík informoval o jarním soustředění 12.-13. dubna v Písku a o plánu pořádat
pravidelné tréninky směřované na menší děti, konané v Budějicích a okolí. Jedná se o akce oddílu
VCB otevřené pro ostatní.
David Princ informoval o blízkých závodech v MTBO, 31.5.-1.6. Číměř a 13.-14.9. Bad
Traunstein.

Martin Tichý informoval o blízkých závodech Mistrovství Rakouska 24.-25.5. Litschau a 6.-7.9.
Linz.
Webové stránky JčAOS:
Všichni vedoucí oddílů mají zřízen přístup pro zadávání informací. Využívají to minimálně.
V roce 2014 nebude probíhat hodnocení závodů.
Odkaz na diskusní fórum bude odstraněn z hlavní lišty.
Zapsal:

Martin Tichý

Ověřil:

Zdeněk Blabla

Přílohy:
Prezenční listina

