
 

Tímto jsme se dostali  do diskuse,kde bylo připomenuto na nahlášení do 25.3.2015 ,jednateli počty 
objednaných kroužků a gumiček na rok 2015. 

                             Zápis z jarní konference CHPH OS Č.Budějovice 

            Dne 7.3.2015 

Přítomni:  Delegáti všech ZO v rámci OS Č.Budějovice,mimo ZO Č.Velenice. 

Program:   1.  Zahájení  

                    2.  Volba mandátové a návrhové komise  

                    3.  Zpráva pokladníka,návrh rozpočtu na rok 2015 

                    4.  Návrh konečné podoby záv.plánu,včetně mistrů na rok 2015 

                    5.  Návrh svozového plánu na r.2015  

      6.  Návrh rozdělení pásem na r.2015 

      7.  Diskuse 

  8.  Návrh usnesení a jeho schválení 

  9.  Závěr 

Konferenci zahájil předseda J.Kroupa,seznámil přítomné s programem a byla zvolena mandátová 

komise pod vedením př.M.Jelínka a návrhová komise pod vedením J.Novotného. 

Předseda mandátové komise konstatoval,že konference je usnášeníschopná,jelikož z 35 delegátů je 

přítomno 32 . 

Předseda provedl kontrolu usnesení z předešlé konference a předal slovo pokladníkovi OS. 

Pokladník př.M.Roháč informoval o zůstatku na účtě: 151.297,92 Kč,na pokladně v hotovosti 

18.498.Kč.Celkem v pokladně 169.797,92 Kč. Předložil návrh na r.2015 : příjmy 468.000.-Kč, výdaje 

420.000.-Kč. Platby za box navržena cena 4.800.-Kč. 

Dále podle programu pokračoval výcvikář J.Gregor,který předložil pooravený záv.plán,jelikož byli 

připomínky,bylo navrženo přehození závodů na 11.a14. místě,Tachov s Bayreuthem.Dále padly 

návrhy na změnu mistovství na DT.Závody Esch. + Mastricht 10/4,Sain Niklass 10/4,Ostende 6/4 a 

body 120.Kooperace s Táborem v E.Mistrovství DT jižních Čech bude vyhodnoceno bez Českého 

západu.Přepravci na DT –OS Prácheň.Dále informoval o svozovém plánu a předpokládaných nácvicích 

před závody.Ve dnech 18.a19.4. V+Z a 25.+26.4. celá OS.Připomínkou prošel návrh na rozdělení 

pásem na V + Z. ZO Ledenice  rozdělit a př.Chvátala,přidat k východnímu pásmu.Dále informoval, že 

je třeba do 31.3.nahlásit počty holubů na DT.Pokud nebude na DT dodržen počet 20chov. a 150 

hol.budou se body do OS počítat s OS Tábor. 

IM,bude složeno z 11-ti závodů,jako vloni,bez placení.Pan Horáček předložil svozový plán a umístění 

boxů,jednotlivých nasazovacích středisek.Také nás ujistil,že se bude snažit natáčet starty a vyjíždět do 

zahraničí ve dvou řidičích.Závěrem výcvikář upozornil na 1.týden v dubnu,kdy se uskuteční schůze 

výboru a ved.nas.středisek,kde se vše ještě upřesní na nácviky a provede se test ze záv.plánu. 


