
Z á p i s 

 
ze schůze předsednictva MSKS OB konané 24. listopadu 2008 

_____________________________________________________      

 
Přítomni : Ing.Hadač,Ing.Binčík,Ing.Mutina,Ing.Besta,RNDr. Sochor 

Gavendová,Kovařík,Rigó,Kroča   

 

 

 

 

1) Kalendář závodů OB 2009  

 

Předseda STK M. Besta předložil dnešního dne poslední verzi kalendáře závodů na 

rok 2009 s tím, že na jaře i na podzim se uskuteční vždy 7 závodů. Dosud volné 

termíny jsou na jaře v termínu 25. dubna – noční sprint a na podzim dne 31. října – 

klasická trať.   Kalendář v této předložené podobě byl dnešního dne schválen. 

 

2) Nová sada SI 

 

Z důvodu náročné údržby stávající sady SI, doporučil Milan Binčík zakoupit 

novou sadu SI. Celá sada má obsahovat 80 SI jednotek, včetně stojanů a kleští. 

Odhadovaná cena sady je 136.000,- Kč včetně DPH. Milan Binčík předloží na VH 

MSK OB finanční rozpočet a návrh na zakoupená této sady. 

 

3) Změna výše vkladů na závody KŽ 

 

S ohledem na skutečnost, že již 5 let držíme stejnou výši vkladů, byla dnešního dne  

vedena debata o této záležitosti. Doporučuje se  pořadatelům, aby směřovali výši 

vkladů tak, aby si pokryli náklady na uspořádání těchto závodů. Byla schválená 

změna výše vkladů u žactva a to na 30,.- Kč. U ostatních věkových kategorií je to 

na libovůli pořadatelů. Rovněž odvod ze závodů zůstává stejný, tj, 5,- Kč od kat. 

D,H 16 a výše.  

 

4) Kartografický úsek 

 

Předseda KÚ V. Mutina předložil na dnešním jednání novelizaci „Pravidel 

hospodaření s prostory OB“ – viz příloha zápisu. 

Resty vůči ČSOB – nevyplněné evidenční listy na www-stránkách mapové rady 

ČSOB :  oddíly – AOP (6 map), AOV (4). HAV (1), KRN (2), MOV (3), OOP (2), 

TRI (2), VRB (1) 

Resty vůči MSKS OB – zaslání skenů map (.bmp nebo .jpg) do archivu na 

www.stránky MSKS OB :  oddíly – AOP (6map), AOV (4), BFM(2), HAV (1), KRN 

(2), MOV (3), OOP (2), SOP (1), TRI (4), VRB (1) 

Zaslat na olda.vlach@centrum.cz nebo bestik@seznam.cz 

 

http://www.str�nky/
mailto:olda.vlach@centrum.cz
mailto:bestik@seznam.cz


Resty v předání map (cca 15 ks) na ČSOB nebo krajskému kartografovi : 

 Oddíly – AOP (6map), AOV (3 mapy BOBR), OOP (2), TRI (4) 

Předat nejpozději na VH MSKS OB dne 10. ledna 2009!! 

Informace ohledně výukových map 2009 : V příštím roce možno realizovat v MS 

kraji až 10 výukových map (v roce 2008 pouze 5 map). Zvažte možnost zpracování 

v oddílech a SK, na VH bude nutno stanovit počet výukových map, které budou 

vydané v MS kraji v roce 2009. 

 

5) Závěrečná zpráva SCM 

 

Šeftrenér SCM MS kraje M. Kovařík seznámil přítomné se závěrečnou zprávou 

SCM , která bude zaslána na Nadaci OB do Brna, odkud jsme na letošní rok 

obdrželi dotaci ve výši 50.000,- Kč a na rok 2009 nám byla schválená dotace ve 

výši 30.000,- Kč.  

Předsednictvo dnešního dne schvaluje na rok 2009 ve smyslu „Směrnic pro provoz 

SCM při MSKS OB“  organisační strukturu SCM ve stejném složení jako v roce 

2008.  

M. Kovařík provede novelizaci „Směrnice“ pro rok 2009.  

 

6) Valná hromada MSKS OB 

 

Dnešního dne byl schválen termín konání VH a to na sobotu 10. ledna 2009 od 14 

hod. v Ostravě. Zároveň byl schválen program této VH.  

 

7) Hodnocení kvality závodů ČSOB. 

 

Předsednictvo Moravskoslezského krajského svazu OB velmi kriticky odsoudilo 

Hodnocení kvality závodů ČSOB za rok 2008. V tomto hodnocení byl nejasným 

způsobem ohodnocen závod Mistrovství ČR v nočním OB a poškozen. 

Předsednictvo se jednomyslně shodlo, že hodnocení ze strany ČSOB neodpovídá 

skutečné kvalitě závodu. Předsednictvo pověřilo Milana Binčíka k podání žádosti 

na ČSOB o překvalifikování tohoto hodnocení. 


