
Z á p i s 
 

ze schůze předsednictva MSKS OB konané 28. listopadu 2006 

                 -----------------------------------------------------------------------------------    
Přítomni :  Ing.Besta,Ing.Binčík,Gavendová,Ing.Hadač,Kovařík,Kroča,Ing.Mutina,Rigó,Ing.Sochor,Ing.Vlach 
 
1) Kalendář závodů OB 2007 
K diskusi byl předložen návrh kalendáře závodů zpracovaný M.Bestou na základě přihlášek OOB a SKOB. 
Z diskuse mj. vyplynulo : 
a) přeborové závody byly schváleny takto : 
-  Mistrovství MS kraje v NOB  23.3.  AOV 
-  Mistrovství MS kraje na klasické trati 14.4.  MOV 
-  Mistrovství MS kraje na krátké trati 12.5.  BFM 
-  Mistrovství MS kraje ve sprintu  23.6.  KRN 
 
b) Jarní KŽ i podzimní KŽ bude mít 9 závodů. 
 
2) Přebor škol v OB 
V roce 2007 se uskuteční okresní kola nejpozději do 8. května a jako pořadatelé se přihlásily tyto oddíly : 
AOV, BFM, HAV, OOP, ODR, TRI, VRB 
Krajské kolo se uskuteční v úterý 15. května – pořadatel HAV. 
Celostátní kolo proběhne ve středu 6. června – pořadatel AOV. 
 
3) Granty pro SCM 
M.Hadač seznámil přítomné se skutečnosti, že žádost o grant v rámci „Nadace OB“ byla zamítnuta kvůli 
chybějícímu podpisu statutárního zástupce MS krajského sdružení ČSTV, druhý grant v rámci MS kraje byl 
v termínu odevzdán. 
 
4) Zhodnocení závodů KŽ 2006 
Viz příloha tohoto zápisu. 
 
5) Nejlepší sportovci MS kraje 
Předsednictvo navrhuje na ocenění nejlepšího sportovce tyto závodníky OB : 
 kat. mládež do 19 let :   H16  Ondřej Kantor  TRI 9103  za 2. místo na M ČR na krátké trati 
 kat. dospělí                :   H21  Michal Besta    JAM7600 za 1. místo na M ČR v nočním OB 
 
6) VH ČSOB v Praze 
Předsednictvo dnešního dne schválilo zástupce našeho krajského svazu na VH ČSOB v Praze konanou 
v sobotu 9. prosince a to : 
 
 Ing. Vlach Oldřich VOV7730    olda.vlach@centrum.cz 
        Rigó Marek   ODR7101   marek.rigo@nextra.cz 
 
7) Čerpání rozpočtu 2006  
Hospodář J.Kroča seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu krajského svazu v roce 2006, který poprvé v historii 
skončil s mírným deficitem a to z důvodu zakoupení sady 21 ks krabiček SI v ceně 27.400,- Kč. Tento deficit 
bude zohledněn v rozpočtu na příští rok. Na odvodech ze závodů KŽ bylo vybráno 3.860,- Kč při částce odvodu 
ve výši 2,- Kč za závodníka od kat. D,H 16 a výše. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dotace na jednotlivé oblasti resp. krajské svazy budou schválené na VH ČSOB, 
bude definitivní rozpočet krajského svazu schválen na lednové schůzi v roce 2007. 
 
8) Provoz SI 
Správce soupravy SI M.Binčík seznámil přítomné o problémech vyplývajících s provozem SI (drobné opravy, 
dobíjení baterií a s tím zvýšená doprava) . S ohledem na tyto skutečnosti předsednictvo dnešního dne schválilo 
návrh na zvýšení částky za odvod závodníka na 5,- Kč. 



9) Mapový úsek 
Viz samostatná příloha tohoto zápisu. 
 
10) Různé 
a) Předsednictvo dnešního dne schválilo M. Kovaříka šéftrenérem SCM na rok 2007. Personální obsazení 

SCM zůstává i pro rok 2007 ve stejném složení jako letos. 
b) VH MSKS OB se uskuteční v sobotu 17. února 2007 od 14 hod. ve Sloupové síni v Ostravě na hlavním 

nádraží. 
c) Předsednictvo schválilo dnešního dne návrh na zvýšení koeficientu pro výsledky nočních závodů na 1,25 

z důvodu malé účasti závodníků na těchto závodech. 
 
 
 
Zapsal :  J.Kroča, sekretář 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


