
POZVÁNKA 
na 

Shromáždění sekce orientačního běhu  
Českého svazu orientačních sportů 

Praha – sobota 1. 5. 2021 
Vážená paní, vážený pane, 

Zveme Vás jako delegáta na shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS, které se uskuteční v sobotu dne 

1. 5. 2021 od 10:00 hod. v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6. 

Program: 

0. Prezentace (9:30 – 10:00 hod.) 

1. Volba mandátové komise 

2. Zpráva mandátové komise 

3. Schválení jednacího řádu 

4. Schválení programu 

5. Volba pracovního předsednictva, návrhové komise, volební komise 

6. Schválení volebního řádu 

7. Zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce  

8. Informace předsedů komisí sekce OB 

9. Diskuse k předneseným zprávám a informacím 

10. Volba předsedy sekce OB 

11. Volba členů vedení sekce OB 

12. Volby delegátů na VH ČSOS dne 1. 5. 2021 

13. Všeobecná diskuse 

14. Usnesení shromáždění sekce OB 

15. Závěr 
 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je třeba dodržet stanovené hygienické podmínky pro vstup do 

vnitřních prostor, jak jsou uvedena v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.  

Při prezentaci bude vyžadováno předložení: 

(a) PCR testu s negativním výsledkem, který delegát absolvoval nejdéle 5 dnů před konáním zasedání (tj. 27. 

4. 2021), resp. příslušného potvrzení o jeho absolvování vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, 

nebo 

(b) Antigenního testu s negativním výsledkem, který delegát absolvoval nejdéle 72 hodin před začátkem 

zasedání (tj. 29. 4. 2021, 10 hodin), resp. příslušného potvrzení o jeho absolvování vystaveného 

poskytovatelem zdravotních služeb, nebo 

(c) Certifikátu, případně jeho (úředně) ověřené kopie o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

(d) potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, že delegát prodělal před nejvýše 90 dny 

onemocnění COVID-19. 

V případě, že delegát neprokáže, že splňuje podmínky pro vstup do vnitřních prostor, bude možno 

absolvovat antigenní test ze slin při prezentaci (výsledek testu je znám po cca 15 minutách) 

Během zasedání musí mít všichni nasazeni chirurgickou roušku, nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 

95, a musí být usazeni tak, aby byla dodržena vzdálenost minimálně 2 metry od sebe 

 

V příloze zasíláme tyto podkladové materiály k bodům jednání:  

- Jednací řád 

- Volební řád (byl součástí Sdělení sekce OB 6/2021 – Svolání Shromáždění sekce OB) 

- Zpráva o činnosti předsednictva sekce OB od minulého shromáždění sekce 

- Zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce 

- Informace předsedů komisí sekce OB 

- Seznam kandidátů na předsedu sekce OB a kandidátů na členy vedení sekce OB 

 

                                                                                                          Ing. Petr Klimpl   

                                                                             předseda sekce OB ČSOS  


