
V Litvínovicích 11.4.2012 

Zápis ze schůze výboru OS České Budějovice  

Přítomni:  Humplík,Tošner,Gregor,ing.Kasal,Kyslík,Roháč,Kroupa. Dále pak přizvaní 
vedoucí zas.středisek : ZO Děbolín Klípa P.,J.Hradec Lískovec,Č.Velenice Mazanec,Lišov 
Běhounek,Žár Kunágl,H.Stropnice Kučera,Č.Krumlov Jílek,Ledenice Krofika,Netolice 
Bayer,Zliv Prediger M.,Č.Budějovice Roháč,Týn Hrabčák. 

Omluveni:Bartoš,Chvátal 

Program: 

1)Informace z jednání konference svazu a kooperace DT 

2)Smlouvy s přepravci a výpočtářem 

3)Příprava nácviků před závody 

4)Platba základních organizací do OS 

5)Svozový plán a rozmístění boxů 

6)Proškolení vedoucích nasazovacích středisek 

7)Různé 

1.Ing.Kasal informoval přítomné o projednaných záležitostech na konferenci ČSCHPH ze dne 
31.3.12 ,kde zastupoval naší OS,dále př.Gregor podal informace z pracovní schůzky ,která se 
týkala kooperace na DT s OS Polabí,kooperace se týkají celkem tři závody a to Mastricht,Sant 
Niklas a Oostende,OS Polabí bude pro nas,holuby zajíždět do Č.B. 

2.Smlouva s výpočtářem je připravena k podepsání,konečné podepsání zajistí 
př.Gregor,smlouva s přepravci je také připravena k podepsání,zajistí př.Humplík. 

3.Nácviky: 21.4 nácvik pásmo Východ -Strakonice,22.4 pásmo Západ -
Horaždovice,náhr.term.23.4.,poslední společný nácvik 28.4.-Horaždovice,cena za box 100 
Kč,každá ZO nahlásí počty boxů na první samostatné nácviky př.Gregorovi,nejpozději do 
18.4.,začátek košování 21.4. 18.30 hod Č.Velen.,22.4. 18.30 hod. Lišov, 28.4. začátek jako na 
záv, Tachov 18.00. hod.Velen.,platby za jednotlivé boxy zaslat na účet OS nejpozději do 
25.4.12. 

4.Pokladník OS zaslal do jednotlivých ZO přehledné podklady pro zaplacení záv.sezón 
2012,a to nejpozději do 15.4.,dále přednesl podrobnou zprávu o stavu účtu OS: zústatek na 
účtu ke dni 31.3.2012 je 35 362 Kč,předpokládaný příjem od OS Tábor za záv.Koblenz 13 
048 Kč,vyplacení OS Polabí za přepravu DT 28 460 Kč.Nácviky před sezónou (100 
Kč/box)zaslat zvlášť. 

5.Svozový plán byl předem rozeslán do jednotlivých ZO,je stejný jako v roce 2011,v četně 
napájení,které se bude provádět v ZO Zliv,rozdělení boxů také zůstává stejné jako v roce 
2011. 



6.Výcvikář OS př.Gregor provedl proškolení jednotlivých vedoucích zas.středisek,toto 
školení bylo zdárně zakončeno vědomostním testem znalostí.Výcvikář OS kladl veliký důraz 
na striktní dodržování závodního řádu. 

7.Organizační zajištění:otevírání hod.vždy v neděli,zasílání kontrolních listů v pondělí 
výpočtářovi,zasílání pásek po autě s dalším závodem,důkladné dodržování závodního řádu jak 
při nasazování,tak při otevírání hodin,startér Gregor,JURY:Humplík,Gregor,Kroupa,př.Žoch 
zajistí komunikaci se startéry v Německu,případné opravy výsledků zasílat na 
př.Gregora,př.Kroupa předal záv.gumičky zástupcům ZO,pro ZO Č.Velenice převzal 
přepravce p.Horáček. 

 

Ověřil předseda OS J.Humplík Zapsal tajemník OS J.Kroupa 

 
 


