Zápis z Valné hromady Valašské oblasti 14. 11. 2013
Přítomni: AZL, HLV, KVS, 2x LCE, OTK, SKM, 2x TZL, ZVS, omluveni SVS, VIC

1. předsednictvo


předsednictvo pracovalo v letošním roce ve složení: Radek Vintr (předseda oblasti, STK), Libor Slezák
(místopředseda oblasti, STK), Vít Kunčar (předseda STK), Monika Krejčíková (trenérka žáci, SCM), Bob Háj
(kartograf), zůstává i pro příští rok

2. závody OŽ v roce 2013
 proběhlo 12 závodů OŽ, (20.4. VIC ‐ Slopné 2x, 4.5. HLV ‐ Holešov, 8.5. TZL – Ráztoka, 8.6. KVS – Ústí, 15.6. –
TRI, 7.9. OOL, 5.10. ABM – Dambořice, 12.10. KVS – Vsetín 2x, 19.10. ‐ VIC –Vizovice, 26.10. – LCE – Pozlovice)
+ KF přeboru škol – neproběhlo!

3. výpočet žebříčku


díky Petrovi Šamánkovi funguje velmi dobře, výsledky zveřejňovány průběžně.

4. webové stránky


má na starosti Vladimír Lučan, aktuální, vše funguje bez problémů

5. závody zimní ligy, noční tréninky



noční tréninky – proběhnou podle zájmu
zimní liga – v průběhu zimy se uskuteční klasické závody i výběhy s mapou

6. letní/zimní olympiáda dětí a mládeže



koncem června proběhla ve Zlínském kraji 6. LODM, zastoupen orientační běh, úspěch po stránce
pořadatelské i závodní
v lednu 2014 proběhne ZODM na Vysočině (Nové Město n.M., Žďár n. Sáz.), bude zastoupen LOB

7. mapy




finanční příspěvek 1000 Kč za novou (revidovanou) mapu
mapy VIC – 2x, KVS – 2x, LCE – 1x, HLV – 1x, TZL – 1x, SKM – 1x
v průběhu roku snad budou podklady z laserscanu, pomoc se získáním dat nabídl Bob Háj

8. finance


viz tabulka

9. závody oblastního žebříčku





doporučeno více využívat smajlíky pro kategorie HDR
zakoupení nových čipů – 8 z peněz oblasti, další s peněz za půjčovné, předpokládá se navýšení z 33 na
přibližně 45 čipů
příliš mnoho dohlášek na poslední chvíli – doporučení ukončit prezentaci hodinu před startem, další opatření
(např. vyšší startovné pro P, T a HDR v den závodu) nebudou
nemožnost přihlašovat neregistrované přes ORIS (týká se hlavně nových dětí – HDR) – zaregistrovat všechny
děti, za mladší 10 let se neplatí registrační poplatek

10. školení R3


mělo by proběhnout v zimě, přesný termín bude určen podle termínu školení R2

11. dorost/žáci



funguje SCM, garant TZL a SCD, garant LCE. Obě centra jsou otevřené talentům z celé oblasti.
hledají se trenéři a pomocníci pro práci s dětmi a mládeží

12. kalendář závodů v roce 2014



12. ‐ 13. 4. – LCE + TZL – Mistrovství Moravy jednotlivců a štafet
oblastní závody – viz samostatný kalendář

13. různé


7. 12. proběhne v Praze VH ČSOS, za Valašskou oblast se zúčastní Libor Slezák a Radek Vintr

Zapsal: Radek Vintr

