Sekce orientačního běhu ČSOS

Sdělení sekce OB 6/2021
Svolání Shromáždění sekce OB
Vedení sekce OB
a) svolává v souladu se stanovami ČSOS Shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS na termín 1. 5. 2021
od 10:00 hodin do Prahy s účastí 40 delegátů s hlasem rozhodujícím.
b) stanovuje následující počet delegátů pro jednotlivé oblasti sekce OB:
Oblast
Počet delegátů
Pražská
5
Středočeská
4
Západočeská
3
Jihočeská
2
Ještědská
4
Východočeská
6
Vysočina
3
Moravskoslezský kraj
3
Hanácká
4
Valašská
3
Jihomoravská
3
Celkem
40
Dále budou k jednání přizváni s hlasem poradním členové vedení sekce, předsedové komisí sekce OB a
členové VV ČSOS, kteří nebudou delegováni z oblastí.
c) doporučuje následující program shromáždění sekce
1. Zahájení, procedurální otázky
2. Zpráva o činnosti sekce od minulého shromáždění sekce
3. Zpráva o činnosti komisí od minulého shromáždění sekce
4. Volby orgánů sekce OB na příští období
5. Usnesení shromáždění sekce OB
d) žádá oblasti sekce OB o zaslání seznamu delegátů shromáždění sekce s e-mailovými adresami do 18. 4.
2021 na adresu sekretariátu ČSOS
e) předkládá Volební řád Shromáždění sekce OB (příloha č. 1)
f) předkládá Zásady volební kampaně na Shromáždění sekce OB ČSOS (příloha č.2)
e) žádá členy ČSOS o předložení návrhů na kandidáty do orgánů sekce OB ČSOS v souladu se Zásadami
volební kampaně na Shromáždění sekce OB ČSOS (na sekretariát ČSOS v termínu do 18. 4. 2021)
Pro konání Shromáždění sekce OB budou přijata speciální režimová opatření (na jednom místě se sejde více
jak 10 osob):
- každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95;
- osoby budou usazeny tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe;
- každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem.
Bližší upřesnění (stáří testu, Covid v posledních 90 dnech, očkování, apod.) bude v pozvánce na jednání,
kteří obdrží delegáti.
Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 9. 4. 2021

Příloha
VOLEBNÍ ŘÁD
Shromáždění sekce OB Českého svazu orientačních sportů
1.

I. Základní ustanovení
Volební řád Shromáždění sekce OB ČSOS (dále také jen „SS“) upravuje volbu předsedy
sekce OB, členů vedení sekce a volbu delegátů sekce OB na Valnou hromadu ČSOS.

1.
2.
3.

II. Volební komise VH
V úvodu SS zvolí delegáti tříčlennou volební komisi.
Volební komise si zvolí ze svého středu předsedu. Volby řídí předseda volební komise.
Pokud není tímto volebním řádem, jednacím řádem SS nebo Stanovami ČSOS upraven
postup volby, rozhoduje o něm volební komise.
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III. Návrhy kandidátů na předsedu sekce OB a členy vedení sekce OB
Návrh kandidáta je oprávněn podat každý člen ČSOS.
Návrh kandidáta se podává sekretariátu ČSOS s předstihem ve lhůtě stanovené vedením
sekce OB.
Návrh kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení a souhlas kandidáta, včetně sdělení
funkce, do které je kandidát navrhován, případné potvrzení o projednání kandidatury
v patřičných orgánech navrhovatele, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem
navrhovatele.
Jeden kandidát může kandidovat i do více funkcí ve vedení sekce OB, avšak zvolen může
být jen do jedné. Jeho zvolením do jedné z funkcí, na kterou kandiduje, jeho kandidatura do
dalších funkcí zaniká.
IV. Volba předsedy sekce OB a členů vedení sekce OB
Nejprve se volí předseda sekce OB, který je z titulu této funkce členem vedení sekce OB.
Následuje volba 4 členů vedení sekce OB.
Před hlasováním má každý kandidát právo na jedno vystoupení v maximální délce 2 minut.
Volby se konají tajným hlasováním pomocí volebních lístků, pokud je více kandidátů, než
počet volených míst.
Volba je platná, pokud je přítomna alespoň polovina delegátů SS.
V. Sčítání hlasů a výsledky volby
Po skončení každé z voleb sečte volební komise platné hlasy a sestaví výsledkovou listinu
voleb.
V první volbě jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů přítomných
delegátů SS v pořadí dle počtu hlasů do počtu volených míst. Pokud takto není v první volbě
naplněn stanovený počet volených míst, koná se volba druhá, ve které jsou zvoleni kandidáti
s nejvyšším počtem získaných hlasů přítomných delegátů SS.
VI.
Volbu delegátů sekce OB na Valnou hromadu ČSOS
Návrh kandidátů: SS v úvodu jednání rozhodne o lhůtě, do kdy je možné předkládat návrhy
jednotlivých kandidátů.
Volí se celkem 26 delegátů.
Způsob volby sdělí předseda volební komise před začátkem volby.
VI. Závěrečná ustanovení

1.

O průběhu voleb se vyhotoví zápis, jehož správnost ověřuje svým podpisem předseda
volební komise.

Tento volební řád byl schválen vedením sekce OB dne 7. 10. 2020.

Příloha č. 2

Zásady volební kampaně na Shromáždění sekce OB ČSOS
Shromáždění sekce OB, které se uskuteční 1. 5. 2021 v Praze bude volební. Pro volby do orgánů sekce OB
zpracovalo vedení sekce OB návrh Volebního řádu a také stanovilo termíny a způsob pro předkládání
nominací kandidátů na jednotlivé funkce, které podléhají volbě na Shromáždění sekce OB ČSOS.
Na shromáždění sekce OB ČSOS se bude volit předseda sekce OB a 4 další členové vedení sekce OB.
Stávající vedení sekce OB v dostatečném předstihu informuje členy ČSOS o možnosti předkládat návrhy na
kandidáty do jednotlivých funkcí (předseda sekce OB, člen vedení sekce OB) a zároveň dává možnost
seznámit členskou základnu s jejich dosavadní činností a s představami o jejich zapojení a úkolech
v orgánech sekce OB.
Členská základna tak bude mít možnost se seznámit s navrhovanými kandidáty, ale také vybavit své delegáty
na shromáždění sekce OB příslušným mandátem do voleb.
Při předkládání návrhů kandidátů do uvedených funkcí ve vedení sekce OB je potřeba dodržet následující
postup:
 návrhy na kandidáty do orgánů sekce OB je potřeba učinit písemně na adresu sekretariátu svazu Český
svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 resp. na email: csos@orientacnisporty.cz;
 návrhy musí obsahovat jméno a příjmení, kdo návrh podává (případně které orgány svazu nominaci
projednaly) a také z návrhu musí být zřetelné, zda navrhovaný s eventuální volbou souhlasí;
 termín pro podávání návrhů kandidátů je stanoven do 18. 4. 2021 do 24,00 hod.
 kandidáti, kteří mají zájem, aby členská základna a delegáti shromáždění sekce OB byli předem
seznámeni s jejich představami o dalším směřování a rozvoji svazu a o jejich činnosti ve volených
orgánech sekce OB mají možnost zaslat svůj o-profil rovněž do 18. 4. 2021 na adresu sekretariátu svazu;
 po termínu 18. 4. 2021 bude zpracována soupiska nominovaných na jednotlivé funkce, která bude
zveřejněna na webu sekce OB a bude zaslána spolu s volebním řádem a obdrženými o-profily delegátům
shromáždění sekce;
 v případě, že by počet kandidátů na jednotlivé funkce obsahoval nižší počet než navrhovaný počet na
jednotlivé funkce, je možno operativním rozhodnutím vedení sekce prodloužit termín pro předkládání
dalších návrhů, případně je předložit ještě na shromáždění sekce OB.
Tyto zásady byly schváleny vedením sekce OB dne 7. 10. 2020 a aktualizovány dne 9. 4. 2021.

