
Z á p i s  

ze schůze předsednictva MSKS OS konaná 29. listopadu 2011 

-------------------------------------------------------------------------------   

Přítomni :  Ing. Binčík, Gavendová, Ing. Hadač, Ing. Kopec, Kovařík, Kroča, Ing. Mutina, 

Rigó,RNDr. Sochor 

          

 

1)  Kalendář závodů MSKS 2012 

Podkladem pro jednání byl návrh kalendáře zpracovaný „Soutěžní komisi“  , který byl 

doplněn o dva závody ve sprintu v termínu 23. června (KRN) a závodem na krátké trati 

v termínu 1. dubna v Polsku  (HAV).  K pořádání tohoto závodu byla dost živá diskuse, neboť 

člen předsednictva M. Binčík  nesouhlasil, aby tento závod byl zařazen do KŽ. Došlo 

k hlasování – většina byla pro, jen M. Binčík proti. Dále se hlasovalo o pořadateli 2. JKŽ v NOB 

a to, zda to bude AOP nebo OOP – většina hlasovala pro AOP. Krajské kolo škol uspořádá TRI 

v termínu 23. května. Tímto byl kalendář závodů schválen v plném rozsahu, jak ho předložila 

SK a navíc rozšířen o závod v Polsku, takže na jaře bude 9 závodů a na podzim 8 závodů, 

přičemž se bude počítat do KŽ celkem 5 závodů. 

2) Sada SI 2012 

S ohledem na ukončení činnosti stávajícího správce sady SI Honzy Slivečky (po 3 letech)  je 

nutno najít v řadách našich členů nového správce , který by se podílel i na zpracovávání 

výsledků při jednotlivých závodech KŽ anebo najít vhodné místo a osobu, která by měla za 

úkol tuto sadu SI pouze skladovat a vydávat pořadatelům pro vlastní závod. Bylo 

doporučeno, aby toto místo bylo nalezeno v regionu Ostravy.  

3) Doplnění SŘ 

Dnešního dne odsouhlasilo předsednictvo MSKS doplněk do SŘ s platnosti od 1.1.2012  :                 

Do JKŽ a PKŽ  Moravskoslezského kraje  budou zařazeni pouze závodníci OOB a SKOB, které 

budou mít splněny veškeré povinnosti týkající se vydaných svých map. Toto se týká map OB, 

které byly zpracovány v níže uvedených obdobích a na které bylo vystaveno krajským 

kartografem evidenční číslo.  Do JKŽ MSK je uvedené zpracování mapy předešlý rok. Do PKŽ 

MSK je uvedené zpracování mapy v období 1.1. – 30.6. téhož roku (tzn. v tomto období se 

uskutečnil závod na vydané mapě). Toto se týká závodníků kategorií D21C – D55C, H21C – 

H65C.  

 



 

4) Doplnění SK  sekce OB ČSOS 

Z důvodu ukončení činnosti J. Peřinky v této komisi je nutno najít nového člena z řad našich 

členů . 

5) SCM 2012 

Dnešního dne předsednictvo potvrdilo ve funkci vedoucího SCM Martina Kovaříka, který toto 

rozhodnutí přijímá. Lze s jistotou potvrdit, že úspěchy SCM jsou čím dál lepší a lepší, což 

dokazují výsledky nejen na republikové úrovni, ale i na evropských šampionátech mládeže. 

6) Návrh na ocenění sportovců resp. trenérů MS kraje za rok 2011 

Dnešní dne předsednictvo schválilo  : 

Schuster Marek – 3. místo na JMS štafety,  štafeta AOP za 1. místo na M ČR a ČPŠ,  Martin 

Kovařík coby dlouholetý SCM trenér  

7)  Příprava Shromaždění  MSKS OS 2012 

Dnešního dne byl schválen termín konání a to v sobotu 7. ledna 2012 v budově České dráhy 

CARGO, a.s. v Ostravě-Přívoze – začátek v 14 hod. Jedná se o Shromaždění , na kterém  bude 

zvoleno nové předsednictvo MSKS na další čtyřleté funkční období. Pozvánky rozešle 

sekretář J. Kroča.  Program byl na dnešní schůzi schválen dle návrhu předsedy M. Hadače. 

Návrhy kandidátů za OOB a SKOB (jako platné návrhy jsou návrhy zaslané z mailu předsedy 

OOB nebo SKOB  na adresu předsedy (hadac@nord-service.cz). Zasílejte zvlášť kandidáta na 

předsedu a zvlášť kandidáta do předsednictva (přičemž kandidát na předsedu je zároveň 

kandidátem do předsednictva). V souladu se stanovami ČSOS dochází ke změně způsobu 

volby předsedy MSKS OS oproti minulým obdobím, tento bude volen přímo Shromažděním 

MSKS. Jména navržených kandidátů budou průběžně zveřejňována na stránce MSKS OS 

(konečný termín pro návrh je Shromaždění, preferujeme však otevřený přístup a možnost 

objektivního včasného posouzení před taktizováním na poslední chvíli). Ze stávajícího 

předsednictva budou kandidovat : J. Kroča, V. Mutina, T.Sochor, T. Kopec, M. Rigó, A. 

Gavendová.  Dále již kandidovat nebudou M. Besta a M. Hadač.   

8) WWW stránky 

Bylo schváleno zakoupení domény pro MSKS OS a převedení stránek ze stávajícího serveru 

na server nový  (zařídí M. Besta). Dále hledáme nového správce těchto stránek pro příští 

roky. 

 

Ostrava, 5. 12. 2011   

mailto:hadac@nord-service.cz

