Sekce orientačního běhu ČSOS

Pravidla pro činnost oblastí sekce orientačního běhu ČSOS
I. Úvodní ustanovení
1. V souladu se Stanovami Českého svazu orientačních sportů čl. XIII.11. jsou organizačními složkami sekce
orientačního běhu oblasti (dále jen oblasti).
2. O zřízení a zrušení oblasti rozhoduje vedení sekce OB.
3. Oblasti jsou zřizovány zejména pro organizaci a řízení soutěží a pro koordinaci péče o talentovanou
mládež a rozvoj rekreačních forem orientačního běhu.
4. Oblast tvoří členové ČSOS – kluby (dále kluby). Klub může být členem oblasti, která je pro jeho činnost
nejvýhodnější. Případnou změnu příslušnosti k oblasti ohlásí klub vedení sekce do 31. 10. daného roku pro
rok následující.
II. Orgány oblasti sekce OB
1. Orgány oblasti sekce OB jsou:
a) shromáždění oblasti sekce OB,
b) předsednictvo oblasti sekce OB.
2. Nejvyšším orgánem oblasti sekce OB je shromáždění oblasti.
3. Shromáždění oblasti sekce OB svolává předsednictvo oblasti minimálně jednou za kalendářní rok.
Shromáždění oblasti musí být svolána na žádost více než 1/3 klubů sdružených v příslušné oblasti.
Shromáždění oblasti sekce OB může v naléhavých případech svolat i předseda sekce OB.
4. Počet delegátů na shromáždění oblasti sekce OB za jednotlivé kluby je dán počtem jejich registrovaných
závodníků v sekci OB ke dni rozeslání pozvánek na jednání shromáždění oblasti – na každých započatých
100 registrací je jeden delegát, pokud předchozí shromáždění oblasti nerozhodlo jinak.
5. Shromáždění oblasti sekce OB je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Ohledně
náhradního shromáždění, náležitostí pozvánky a předchozího zveřejnění místa a času konání shromáždění se
přiměřeně užijí ustanovení Stanov ČSOS o valné hromadě (čl. VIII body 5 až 9)
6. O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. O návrzích se rozhoduje
v pořadí, v jakém jsou předloženy. K platnosti usnesení shromáždění sekce je zapotřebí souhlasu alespoň
nadpoloviční většiny přítomných delegátů.
7. Shromáždění oblasti sekce OB řídí do doby přijetí jednacího řádu předseda oblasti sekce OB nebo jím
pověřený člen předsednictva oblasti sekce OB.
8. Shromáždění oblasti sekce OB:
a) stanovuje počet členů předsednictva,
b) stanovuje, na jakou dobu jsou voleni předseda oblasti a členové předsednictva oblasti,
c) volí a odvolává předsedu oblasti a další členy předsednictva oblasti,
d) schvaluje rozpočet použití finančních prostředků oblasti,
e) schvaluje koncepci práce s talentovanou mládeží v oblasti,
f) schvaluje koncepci soutěží v oblasti.
g) schvaluje jednací a volební řád shromáždění oblasti
9. Výkonným orgánem oblasti sekce OB je předsednictvo oblasti sekce OB.
10. Předsednictvo oblasti sekce OB se schází dle potřeby, minimálně jednou za půl roku. Schůzi
předsednictva oblasti sekce OB je oprávněn svolat kterýkoliv jeho člen. K přijetí rozhodnutí předsednictva
oblasti sekce OB je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů. Hlasování je možné i prostředky komunikace na
dálku (e-mail, apod.).
11. Předsednictvo oblasti sekce OB rozhoduje o delegátech oblasti na shromáždění sekce OB.
12. Předsednictvo oblasti sekce OB dále
- předkládá podklady a dokumenty ke schválení shromážděním oblasti sekce OB;
- zajišťuje realizaci činností a úkolů schválených shromážděním oblasti sekce OB;
- schvaluje sportovně technické dokumenty pro soutěže v oblasti.
- řídí dlouhodobých a mistrovských oblastních soutěží, zpracovává a zveřejňuje jejich výsledky;
- vede evidenci rozhodčích a trenérů sekce OB v oblasti, organizuje školení a semináře rozhodčích a trenérů
3. třídy;
- stanoví a vede seznam osob určených pro výkon funkce člena jury pro oblastní soutěže v orientačním běhu;

- jmenuje odvolací komisi pro případ odvolání proti rozhodnutí jury o protestu proti porušení či nedodržení
pravidel orientačního běhu, proti rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo proti oficiálním výsledkům závodu
oblastní soutěže v orientačním běhu;
- určuje počet družstev na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva;
- o své činnosti souhrnně informuje předsednictvo sekce OB nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního
roku;
- o hospodaření se svěřenými finančními prostředky informuje nejpozději do 15. 2. následujícího
kalendářního roku;
- odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky oblasti sekce OB v souladu s právními
předpisy, vnitřními předpisy ČSOS a dle schváleného rozpočtu.
III. Hospodaření s finančními prostředky sekce OB
1. Oblast sekce OB hospodaří s přidělenými prostředky od Českého svazu orientačních sportů na
talentovanou mládež.
2. Oblast sekce OB hospodaří s přidělenými prostředky od jednotlivých krajských svazů ČSOS především na
zajištění soutěží (příspěvky na pořádání závodů, příspěvky na mapy, příspěvky na pořádání školení).
3. Oblast sekce OB hospodaří i s případnými dalšími získanými finančními prostředky.
4. Účetnictví finančních prostředků oblasti sekce OB vede právnická osoba na základě smlouvy uzavřené
s ČSOS.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Vnitřní pravidla pro činnost oblastí sekce orientačního běhu ČSOS byla schválena Shromážděním sekce
OB dne 10. 12. 2011 a byla doplněna vedením sekce OB dne 19. 3. 2016 na v souladu s přechodnými
ustanoveními Stanov ČSOS, čl. XVIII. 3 (názvosloví v souladu se Stanovami ČSOS).

