
Zápis ze Shromáždění Středočeského svazu orientačních sportů 
ze dne 11.03.2015 

 
Účast: 
 
Vedení oblasti  
Zástupci oddílů: DCE, DOR, HCE, KAM, KNC, KPY, LBE, LME, ODV, RIC, ROU, SKL, 
SLA 
 
 
Shromáždění SSOS vzalo na vědomí: 
  
- zprávu o spolupráci s ČUS a Krajským úřadem – oboje spolupráce výborná, ale omezené  
  získávání finančních prostředků na činnost 
 
- informaci o počtu registrovaných  
   - Středočeská oblast se stala oblastí se 4. nejvyšším počtem registrovaných členů – 798,  
     díky skvělé práci v klubech! 
   - mezi oddíly je KAM 6. (172 členů) a RIC (108) a DOR (102) jsou v 1. dvacítce  
 
- informaci o vzniku Tréninkových středisek mládeže (TSM), zejména TSM Praha  
  a Střední  Čechy a nové koncepci práce s talentovanou mládeží  
  viz  http://www.orientacnisporty.cz/vizitka/csos-informuje/vznikla-treninkova-centra-mladeze-1  
 
- informaci o přihlášení 2 zástupců SSOS do Ankety Sportovec Středočeského kraje 2014 
   - Ondřej Semík (KAM) v kategorii Nejlepší sportovec                  
   - Barbora Vyhnálková (RIC) v kategorii Největší sportovní talent 
 
 - informaci o novém krajském kartografovi – Milan Borovička (společný pro PSOS a SSOS) 
 

Středočeští orienťáci děkují Zdeňku Švecovi (SLA) ze jeho práci, dlouhá léta 
funkci oblastního kartografa fundovaně vykonával. 

 
- zprávu o průběhu oblastních soutěží a pořadatelství oddílů SSOS v roce 2014 
   vše na výborné úrovni 
   pořadatelství 
   - jaro - 22.3. ROU klasika Libotenice u Litoměřic  
            - 1.5. KAM sprint Háje + trail (+MFP) Májové TempO 
            - 13.5. SSOS + PSOS Přebor škol kraj. kolo Praha Zátiší 
            - 31.5. - 1.6. SLA + DKL KT + sprint, OM klasika, Janov 
            - 11.6. KAM ŽPPŽ (Žaket pražský pohár žactva) Podvinný mlýn 
            - 18.6. ROZ ŽPPŽ Stromovka 
 
   - podzim - 24.9. OM (SSOS + PSOS) žactva ve štafetách, KAM, Krčský les 
                  - 18. - 19.10. KAM klasika Sulice + KT Kamenice     
                  - 25. - 26.10. LME trail H. Bezděkov            
                  - 1.11. SLA klasika Mšec 
 
 
 



 
 
- zprávu o přípravě oblastních soutěží 2015: 
    prováděcí pokyny, hospodářské směrnice, termínová listina soutěží Středočeské  
       a Pražské oblasti 
    pořadatelství 
     12.4. SLA OM KT Velká Černoc 
     18.4. KAM OM sprint Buštěhrad 
     12.5. SSOS + PSOS Přebor škol krajské kolo Praha Malá Chuchle 
     13.5. RIC ŽPPŽ 
     10.6. ROZ ŽPPŽ Stromovka 
     13. - 14.6. LBE + SCP klasika + KT Rumpál 
     17.6. KAM ŽPPŽ Malešice 
     24.6. LME ŽPPŽ Klánovice 
     19.9. DKL klasika Kladno 
     25.10. LME KT Brdce 
          
- zprávu o plnění rozpočtu 2014 a návrh rozpočtu 2015  
 
- zprávu o akcích žactva a dorostu Středočeské oblasti a SCM v roce 2014  
  a plán akcí na rok 2015 
 
- zprávu o akcích pro veřejnost v roce 2014  
   - Přebor škol, krajské kolo 13.5. Praha, celostátní finále 11.6. Turnov 
   - Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2014 Nové Město na Moravě 
   - Výukové mapy - vznikly ROZ Stromovka, LME Mělník Tyršák 
   - Dny orientace v přírodě - uspořádaly 3x ZVO, DOR, LME, ROU, KAM, ROZ   
   - Areál pevných kontrol - Kladno, garant SKL 
 
- zprávu o akcích pro veřejnost na rok 2015 
   - VI. Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 14. – 19.6., Plzeň 
   - Přebor škol, krajské kolo 12.05. Praha, celostátní finále 10.6. Ostrava 
   - Výukové mapy – projekt pokračuje, zatím přihlášeni 2x KAM Malešice + Buštěhrad,  
         DOR Dobříš  
   - Dny orientace v přírodě – projekt pokračuje, 2015 přihlášen 2x ZVO, + všechny závody  
     ŽPPŽ jsou součástí projektu Dny orientace v přírodě 
   - Areál pevných kontrol – projekt pokračuje 
   - Komise rozvoje OB připravila další akce a možnosti financování, viz http://krob.eso9.cz/   
 
- zprávu o školeních R3 a T3 
   - R3, garant PSOS, listopad 2014  
   - T3, garant SSOS, leden 215 
     Bude – li zájem, je možno uspořádat školení T3 na podzim 2015  
 
 
 
 
 
 
 



Shromáždění SSOS schválilo: 
 
- Nominační kritéria pro LODM 2015  
  (samostatný dokument rozeslaný na oddíly +  zveřejněný na webu SSOS) 
- Prováděcí pokyny na rok 2015    
- Hospodářské směrnice na rok 2015 
- Rozpočet na rok 2015  
 
Různé, diskuse: 
 
- nominační kritéria pro reprezentaci SSOS na Vyzývacím poháru  
   (pořádá DKP 30. – 31.5. v Kroučové) – budou zveřejněna 
- kritéria pro grantový program Mapy 2015 – budou zveřejněna 
- SSOS vlastní vybavení pro LOB – kopyto, vosky, žehličku, možnost zapůjčení, na vyžádání 
- oddíly LME a KAM vlastní stupně vítězů, po dohodě s nimi možno zapůjčit na pořádání  
  závodů  
- plán akcí mládeže 2016 – projednat na Vyzývacím poháru 2015 
- vyhlašování výsledků na oblastních závodech v kategoriích žactva: 
   V kategoriích D,H10, D,H12, D,H14 vyhlásit 1. 6 závodníků 
   V kategoriích D,H10L, HDR se doporučuje odměnit všechny zúčastněné (třeba již v cíli) 
   Bude zapracováno do prováděcích předpisů. 
- Oblastní mistrovství štafet žactva – bude se konat, pořadatel KAM 
   termín září 2015 (bude upřesněno) 
- zařadit opět do oblastního žebříčku soutěž družstev 
   Bude zapracováno do prováděcích předpisů. 
- pro rok 2015 opět připraven grantový program SSOS (mapy)  
   Bude zpracováno do hospodářských směrnic 
 
 
 
 
 
Zapsal Pavel Vinš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


