Zápis ze shromáždění Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS
z 26.10.2011 v Praze na Strahově
Účast:
Vedení oblasti: Pavel Vinš, Petr Valášek, Jaroslav Pavlů, Vladimír Mezník, František Pašek
Zástupci oddílů: DCE, DKL, HCE, KAM, KNC, LBE, ODV, ROU, ROZ, SLA, ZVO
Valná hromada vzala na vědomí:
- zprávu o zajištění oblastních soutěží a pořadatelství oddílů SO v roce 2011 - SLA,
DKL, KAM, ROZ, vše na výborné úrovni
- zprávu o akcích pro veřejnost v roce 2011- Přebor škol, Výukové mapy, Dny orientace
v přírodě, další veřejné závody, zapojila se většina oddílů
+ akce pro veřejnost v roce 2012
- zprávu o sportovních výsledcích členů SO v roce 2011
- zprávu o Letní olympiádě dětí a mládeže 2011
- zprávu o činnosti SCM a práci s mládeží v roce 2011 a návrh na rok 2012
- zprávu o přípravě oblastních soutěží 2012
- zprávu o plnění rozpočtu 2011 a přípravě rozpočtu 2012
- zprávu o situaci v ČSTV a s tím související změny financování, statusu oblastních sekcí
Různé, diskuse:
- horší výsledky oblastních žákovských štafet a družstev – změna systému práce:
- ne soustředění před vrcholnými akcemi + účast na nich, ale samostatná oblastní
soustředění s důrazem na základní o – dovednosti, učit se závodit (+ důraz na činnost
v oddílech ve stejném smyslu)
- soustředění žactva (ne začátečníků) bude v termínu 28. – 29.04.2012
- uspořádat samostatný oblastní přebor žákovských štafet
- uspořádat další žákovské akce
- oddíl ZVO vlastní malou SI sadu (již 16 jednotek + tiskárna), nabízí spolupráci, zapůjčení
za 1 000 Kč na akci
- kvalifikace rozhodčí (R) a trenér (T) – využít možností pro zisk dalších kvalifikací,
+ několika členům SO končí platnost stávající kvalifikace, je potřeba obnovit
Valná hromada schválila:
- koncepci práce s mládeží pro rok 2012
- dobrovolný registrační poplatek oddílů SO ve prospěch SO ve výši 50 Kč
za registrovaného člena ve věku 18 a více let
Valná hromada ukládá:
- předsednictvu SO vést jednání s PO o snížení poplatku za zapůjčení sady SI
- předsednictvu SO zajistit školení (informovanost o školení) R a T
- předsednictvu SO dopracovat dokumenty pro oblastní soutěže 2012 – termínovou listinu,
prováděcí pokyny, soutěžní řád
- předsednictvu SO vést jednání o financování činnosti SO pro rok 2012 na všech možných
úrovních
- předsednictvu SO uspořádat školení RIII, zima – jaro 2012

Zapsal Pavel Vinš

