
Zápis ze sch ůze výboru OS Tábor rozší řené o vedoucí  

zasazovacích st ředisek a jejich zástupce 

 

Dne 10.4.2015 proběhla schůze výboru OS Tábor rozšířená o vedoucí zasazovacích 
středisek OS Tábor a jejich zástupců od 18.00hod. v restauraci Petacar-Tábor. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 15 chovatelů-zástupců jednotlivých ZO a ZS OS 
Tábor. 
 

Program: 
1. Zahájení přivítání 
2. Doplňující informace organizačního charakteru Závodní sezóny OS Tábor   
2015,rozdělovník přepravních boxů, časový rozvrh průjezdu jednotlivými středisky, 
proškoleni přítomných zástupců týkající se organizace závodů včetně testů znalostí 
závodního řadu a propozice, organizační pokyny pro rok 2015, kontrola konstatovacích 
zařízení, veterinární dokumentace. 
3. Předání finančních plateb jednotlivých organizaci -závodní sezóna 2015. 
4. Sdělení stavu a připravenosti přepravního vozíku. 
5. Předání seznamu chovatelů OS Tábor, kteří budou využívat služeb SMS zpráv. 
6. Zajištěni zpracovávání výsledků jednotlivých závodů OS Tábor. 
7. Diskuse 
8. Závěr 

1. Přítomné zástupce přivítal předseda OS Tábor p. Čurda Josef seznámil s programem 
schůze, jelikož nebylo připomínek, zástupci organizací program schůze schválili. Poté 
požádal tajemníka OS p. Čiháka, aby vedl schůzi. 
 
2. Byl vyzván p. Řezáč Bohuslav, aby vedl program bodu 2, týkající se komplexní situace 
kolem závodní sezony 2015.Znovu detailně seznámil přítomné se závodním plánem -
sezonou 2015.Připomněl klást důraz dodržovat Závodní řad a všem přítomným předal 
kompletní Organizační pokyny pro rok 2015, které obsahovaly co musí všechny ZO a ZS 
zaslat panu vycvikari předat. Dále informoval o bloku Upozornění, seznámil přítomné 
jakým způsobem zasílat podklady pro výpočet výsledků. Na závěr seznámil přítomné s 
návrhem složení JURY: Bohuslav Řezáč, Jaroslav Benda, Josef Čihák-jury zástupci 
schválili. Dále p.Řezáč seznámil přítomné se Svozovým plánem a Rozpisem boxů OS 
Tábor pro jednotlivé organizace. Na závěr svého vystoupení p. Řezáč rozdal testy 
znalostí závodního řadu pro vedoucí zasazovacích středisek a vyzval přítomné k 
provedení těchto testů. Na závěr vyzval přítomné, aby skutečně k výše uvedeným všem 
projednávaným bodům přistupovali během závodní sezóny velmi zodpovědně. 
 
3. Předání plateb jednotlivých organizací pro rok 2015 proběhlo bez problémů - 
konstatoval pokladník OS p. Sedlák Stanislav. 



 
4. Dle zástupce ZO Č. Krumlova p. Jílka je přepravní vozík po TK, vyměněny pneu za 
nové, opravena elektroinstalace,opraveno brzdové obložení včetně táhel. Přítomní 
poděkovali p. Jílkovi a přátelům ze ZO Č. Krumlov za nevšední snahu a ochotu, aby 
důležitý prvek závodní sezóny-přepravní kapacita byla v pořádku. 
 
5. Výpočtář OS Tábor p. Marek Hradil - seznámil přítomné s organizací výpočtů, 
připomněl věci, které se občas objevují jako chybové a tím ztěžují výpočet výsledků 
jednotlivých závodů z hlediska časového. Seznámil přítomné s formou zasílání SMS 
zpráv. Pokud budou nějaké změny, okamžité bude výbor OS informovat. 
 
6. Diskuse - trénink Dobříš-na VCS 7.3.2015 si schůze odsouhlasila, že mimo ZO Čejov, 
ostatní organizace poletí a nyní slyšíme, že "někteří možná nepoletí"? Výborem proto 
navrženo, že pro další sezony se finanční obnos ještě před sezónou taktéž pro trénink 
uhradí společně s financemi za sezonu. Odsouhlaseno! Tajemník p. Čihák zajistí 
německé poštovní známky a připraví obálky s adresou p. Hradila a p. Filipiho pro osádku 
přepravního vozidla. 
 
7. Závěrem p. předseda a p. výcvikář poděkovali přítomným za vstřícné jednání, s 
přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů byla schůze ve 21.45 hod. ukončena. 
 
 

 

Zapsal: Josef Čihák-tajemník OS Tábor 

 


