Zápis
z jednání předsednictva Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů dne 26. 11. 2015.
Místo konání: Fórum Nová Karolina
Přítomní: Binčík, Rychlý, Juřeník
Dnešního dne, od 17 hodin, se sešlo předsednictvo (dále jen P) MSKSOS, aby s konečnou
platností uzavřelo výběrové řízení na pořadatele závodů jarního a podzimního žebříčku závodů na rok
2016 a posoudilo návrh Kalendáře závodů v OB pro oblast MSKS na rok 2016, zpracovaného soutěžní
komisí (dále SK) prezentovanou jeho předsedou Pavlem Rychlým. Po krátkém prodiskutování a
konzultacích se zástupci klubů byl odsouhlasen definitivní kalendář závodů na rok 2016. Tento přihlíží
jak k návrhům a možnostem klubů a oddílů z oblasti, tak i reflektuje plány a termíny soustředění SCM
a SCD oblasti. Při plánování závodů byly brány v úvahu i dojezdové vzdálenosti z jednotlivých regionů
oblasti, aby tyto byly co možná nejpřijatelnější.
P MSKSOS upravený plán závodů na rok 2016 jednomyslně schválilo, i když jeho členové jsou
si vědomi toho, že nebylo možno pro protichůdné názory vyhovět všem přáním klubů a oddílů OB
z oblasti. A že výsledný kalendář závodů je určitým kompromisem možného.
V další části jednání P MSKSOS se dohodlo, že pro nadcházející období vypíše výběrová řízení
na všechny předsedy komisí (soutěžní komisi, hospodářskou komisi, komisi talentované mládeže a
reprezentace, komisi metodiky a rozvoje a mapovou komisi).
P MSKSOS se rovněž rozhodlo, že pro pravidelný osobní styk předsedů komisí, vedoucího
SCM a SCD a výměnu informací mezi předsedy komisí a P MSKSOS, bude plánovat pravidelná osobní
jednání v průběhu roku tak, aby to časově jeho účastníky co nejméně zatěžovalo (při důležitých
závodech nebo mezi dvojzávodem, či v případě potřeby a naléhavosti i svoláním jednání mimo termín
závodů).
P MSKSOS pověřilo předsedu SK vypracováním Soutěžního řádu pro rok 2016 a Prováděcích
pokynů pro rok 2016
P MSKSOS se rozhodlo, že v únoru 2016 svolá Shromáždění MSKSOS, na kterém bude
projednán jediný bod a to: Schválení hospodaření za rok 2015 a Návrh rozpočtu pro rok 2016.
V Moravské Ostravě a Přívozu, 26. 11. 2015

Zapsal: Josef Juřeník

