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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 6. 9. 2012 v Sezemicích 

 
Přítomni: T. Bouška, Ing. Z. Holub, J. Horáček, P. Horníček, Ing. J. Kaplan 
 

 
1. Hodnocení sezóny 2012 
Jednotliví členové výboru se vyjádřili k sezóně 2012. Průběh sezóny nebyl poznamenán žádným závažným 
porušením Závodního řádu, odsouhlasený letový plán se podařilo realizovat v celém rozsahu, nový model 
„páteční svozy – sobotní starty“ lze pokládat za úspěšný, v kooperaci na DT jsme dopravně zajistili všech 
pět konaných závodů. Detailní zhodnocení bude provedeno na podzimní oblastní konferenci. 
 
2. Ročenky 2012 
P. Horníček byl pověřen shromážděním objednávek na ročenky 2012 ze základních organizací a zadáním 
do tisku. Následná distribuce a platba dle zvyklostí.  
 
3. Oblastní výstava 2012  
Výbor OS upozorňuje základní organizace, které mají zájem pořádat oblastní výstavu OS, aby své přihlášky 
zaslaly na adresu tajemníka OS Ing. Kaplana nejpozději do 1.11. 2012. 
 
4.  Zemská výstava 2012 
Výbor OS zve všechny chovatele na zemskou výstavu ČS CHPH, která se uskuteční dne 17.11. 2012 ve 
sportovní hale ve Vodňanech, za pořadatelství OS Prácheň. 
 
5. Návrh letové sezóny 2013 
Výbor OS projednal a předkládá základním organizacím k diskusi a připomínkám návrh letového plánu 
2013, jenž je přílohou tohoto zápisu. Rozsah tratí a jejich přiřazení do jednotlivých mistrovství KT, ST, DT, 
MHE a MRH jsou patrné z přílohy. Základním předpokladem tohoto návrhu je zrušení generálního 
mistrovství v jeho zavedené podobě a dále úprava propozic stávajícího Královského mistrovství při 
zachování základního rysu tohoto mistrovství, tzn. tipování minimálního soutěžního družstva. Veškeré 
připomínky zasílejte k rukám výcvikáře OS Pavla Horníčka do 16.10. 2011. Po sumarizaci došlých 
připomínek výbor OS předpokládá uspořádání společné schůze se zástupci ZO do konce října 2012 – 
přesný termín a místo budou oznámeny. 
 
 
Zapsal: Ing. Jan Kaplan 
Schválil: Tomáš Bouška 
 
6.9. 2012 
 
 
 
Příloha: Návrh letového plánu 2013 
 
   


