
Zápis  

z jednání předsednictva MSKS OS konané 5 listopadu 2013 

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

Přítomni :  

Tomáš Kovařík, Mária Kovaříková, Josef Kroča, Vlastimil Mutina, Tomáš Sochor, Jiří 

Tesař, Josef Zajíc, Martin Schuster 

 
 

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

1) Kalendář závodů 2014    

Pan Josef Zajíc seznámil přítomné se stavem přihlášek na pořádání závodů v roce 2014. 

Předběžné naplnění je 7 OŽ jaro + 1 závod štafet, 5 OŽ podzim. 

Mimo soutěže OŽ proběhne přebor škol v termínu květen 2014. 

Přítomní odsouhlasili navrhované závody, vedla se diskuze k závodu AOP noční sprint, 

zda je vhodnější soutěžit ve čtvrtek večer (jak navrhuje pořadatel), či v pátek večer. 

Předsednictvo doporučilo (hlasy 5:3) konání závodu v pátek večer. 

Josef Zajíc zašle na kluby nabídku na uspořádání posledního OŽ na podzim, noční závod 

včetně dotace pro pořadatele. 

  

Návrh kalendáře – viz Příloha č. 1 tohoto zápisu. 

 

2) Projednání odstoupení člena předsednictva MSKS pana Milana Binčíka 

Dne 1.10.2013 informoval pan Binčík o svém odstoupení, tzn. v následujících komisích, 

výborech a funkcích. 

- Člen předsednictva Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále 

jen MSKSOS) 

- Člen Soutěžní komise MSKSOS 

- Metodik MSKSOS 

- Výpočtář žebříčků MSKSOS 

 

Předsednictvo vzalo tuto skutečnost na vědomí, usneslo se o tomto informovat kluby a 

zároveň hledat náhradu tak, aby mohl být další člen předsednictva doplněn na 

shromáždění MSKS OS (termín shromáždění viz bod 4.e níže). 

 

Předsednictvo děkuje panu Binčíkovi za jeho dosavadní práci pro orientační běh. 

 

 

3) Zpráva o čerpání dotací. 

Pan Martin Kovařík informoval o čerpání dotací, mimo jiné také o potřebě dočerpat a 

byúčtovat dotační program „V – Organizace sportu“, a to do data 30.11.2013, při 

nevyčerpané částce ca 15.000,- Kč navrhuje předsednictvo následující výdaje: 

a) 3-5.000,- Kč vyčlenit pro materiálové zabezpečení přípravy a závodů zimní 

olympiády dětí (přesný výčet dodá paní Mária Kovaříková) 

b) odměnu ve výši 5.000,- Kč panu Kovaříkovi  

c) doplnění sady SI, opravy, popř. dokoupení jednotky SI 

 

4) Různé 

a) Info k Zimní olympiádě – organizační zajištění Anna Gavendová + Mária 

Kovaříková 

b) soutěžní řád 

a. zachovat dlouhou trať 

b. doplnit sprintové štafety 

c) požadavek pana Jiřího Tesaře k nalezení osoby – správce sady SI, který by tuto 

činnost převzal po 2 letech jeho práce  



d) Účast na „svazových“ akcích sekce orientačního běhu: 

a. Podzimní jednání SK ve Šternberku – Josef Zajíc 

b. Jednání sekce OB dne 7.12.2013 v Praze – bude určeno později. 

e) Shromáždění MSKS OS, předběžný termín 17.1.2014, pan Josef Kroča ověří 

možnost využití ČD Cargo jako v minulých letech 

f) Oceňované kategorie ankety Nejúspěšnější sportovec MS kraje za rok 2013. 

Předsednictvo zváží návrhy za sekci OB do těchto kategorií: 

a. dospělí 

b. mládež do 19 let 

c. družstva (bez rozlišení mládež/dospělí) 

d. trenér, cvičitel 

e. handicapovaní sportovci 

f. objev roku 

g. síň slávy (za celoživotní přínos v oblasti sportu) 

h. cena fair play 

i. cena hejtmana – sportovec roku (za mimořádný sportovní výkon) 

Návrhy lze podat do 30.11.2013. 

 

 

Další jednání předsednictva dne 10.12.2013, hlavní témata rozpočet 2014, příprava 

shromáždění MSKS OS v lednu 2014 (viz výše). 

 

 

V Ostravě, 6.11.2013, zapsal Martin Schuster. 


