
 
Zápis ze Shromáždění Středočeského svazu orientačních sportů 

ze dne 19.03.2013 
 
 
Účast: 
Vedení oblasti  
Zástupci oddílů: DCE, DKL, DOR, HCE, KAM, LBE, LME, ODV, ROU, ROZ, SLA 
 
 
Shromáždění vzalo na vědomí: 
  
- zprávu o situaci v ČSTV, resp. Středočeské krajské organizaci ČSTV – pro nás nic nového 
 
- zprávu o zajištění oblastních soutěží a pořadatelství oddílů SSOS v roce 2012, 
   vše na výborné úrovni 
      SLA – NOB + OB klasická trať – MTBO  
      DKL – OM krátká trať  
      KAM – OM sprint + krátká trať + klasická trať, 
      ROZ – ŽPPŽ 
 
 - zprávu o přípravě soutěží 2013: 
     - prováděcí pokyny, hospodářské směrnice, termínová listina soutěží Středočeské  
       a Pražské oblasti 
     - pořadatelství v r. 2013: 
         závody oblastního žebříčku – LME, KAM, LBE 
         závody ŽPP – LME, ROZ, DOR 
   - zprávu o plnění rozpočtu 2012 a návrh rozpočtu 2013 
 
   - zprávu o akcích žactva a dorostu Středočeské oblasti a SCM v roce 2012 
     a plán akcí na rok 2013 
 
   - zprávu o akcích pro veřejnost v roce 2012  
       - Přebor škol, krajské kolo Praha, celostátní finále Olomouc 
       - Výukové mapy - vznikly DKL, SKL, ZVO, SLA, ROZ, DOR 
       - Dny orientace v přírodě – uspořádaly ROU, KAM, ROZ, ZVO, SLA, DOR  
       - Areál pevných kontrol – vznikl v Kladně, garant SKL 
 
  - zprávu o akcích pro veřejnost na rok 2013  
       - VI. Letní olympiáda dětí a mládeže, 24. – 27.06., Zlín, vypsání nominačních závodů pro  
         Středočeský kraj (13.04. sprint, 21.04. middle) 
       - Přebor škol, krajské kolo Praha 14.05., celostátní finále Planá nad Lužnicí 05.06. 
       - Výukové mapy – projekt pokračuje 
       - Dny orientace v přírodě – projekt pokračuje 
       - Areál pevných kontrol – projekt pokračuje 
 
 
 
 
 



 
Různé, diskuse: 
 
       - přivítány nové oddíly – Los Mělník (LME) + OK Dobříš (DOR, od loňska) 

     - přibyli rozhodčí OB 2. a 3. třídy, SSOS uspořádala v březnu 2013 školení R3  
       - posílena pozice ve vyšších orgánech – Petr Valášek člen P ČSOS, 
         František Pašek člen SK Sekce OB ČSOS 

- oddíly SSOS pořádají letos závody vyšší úrovně  
  SLA + DKL ŽB Čechy 11. – 12.05., SKL ČP MTBO 05. – 06.10. 

       - na oblastních mistrovstvích se budou vyhlašovat i kategorie D,H20 + D,H21 
       - PSOS vlastní tréninkovou sadu SI (bez čipů), možno si zapůjčit, 300 Kč / den (atd.),  
         správce Milan Borovička borovicka.milan@seznam.cz  
 
 
Shromáždění SSOS schválilo: 
 
- Prováděcí pokyny na rok 2013    
- Rozpočet na rok 2013  
   
 
 
Zapsal Pavel Vinš 
 
 
 


