Zápis z jednání OORM dne 15. 4. 2018 v Rakovníku
Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Pinďák, Říhová
Omluveni: Šorsáková, Schuh, Ryba
Host: Jan Knor (Panoší Újezd)
1) Zhodnocení zimních akcí
a. školení vedoucích: Skryje, 27. - 28. 1, nízká účast (23) - přesun termínu a
nemocnost, příjemné prostředí, ucházející kuchyně, více než výhodná cena,
pojďme zamluvit rovnou podzim 2018: 10. − 11. 11. a jaro 2019 do evidence
budou zadáni
b. rozhodčích: březen 2018, celkem úspěšně proškoleno a odzkoušeno 21
rozhodčích, z toho 11 nováčků - do evidence budou zadáni
c. společné plnění odznaků odborností - celkem se zúčastnilo výrazně méně dětí
(59), možná z důvodu nemocnosti, tak z důvodu konání akcí v SDH, lepší
připravenost dětí než loni, budou zadáni do evidence
2) Příprava OZ II. kolo Plamínek
- Dráhy vždy dvě, dva pokusy - pokud seženeme 25-28 rozhodčích mohli bychom
jet dvě disciplíny naráz (požádat vedoucí na poradě!!!)
- Na přípravu drah nemusíme, Lužná připraví v pátek ráno
- ceny - věcné, poháry, diplomy - T. Říhová
- OZ rozeslat do 22. 4. 2018
3) Příprava OZ II. kolo Plamen
a. Technická četa: SDH Panoší Újezd - čtvrtek 16,00 s překážkami na místě,
v pátek v 10,00 na místě, přespáváme, knor10@seznam.cz - poslat tabulku
s materiálem, info a zápis
b. J. Strouhalová - objednat stánek na Plamen?
c. Strava - navrhnout bagety = sobotní oběd
d. Časomíra - Ledvinka, Kaválek, Formánek, Štross - domluví se mezi sebou
e. Voda - SDH Rynholec
f. Příprava čtvrtek od 16,00
g. Erární proudnice - Lužná, Senomaty
h. Ceny - J. Čečrdlová ;medaile, diplomy, poháry - T. Říhová
i. OZ rozeslat do 22. 4. 2018
4) Příprava OZ II. kolo dorostu jednotlivců - dráhy, materiál, ceny, poháry, diplomy
a. Chlum-Ryšín domluvit, aby překážky byly na místě ve 14,00 hodin (začíná
příprava)
b. Medaile a diplomy T. Říhová, ceny - J. Čečrdlová (ručníky?)
c. Test z PO - J. Čečrdlová
d. OZ rozeslat do 22. 4. 2018

5) Liga v požárním útoku
a. 6.5., 7. 7. 8.9.
b. V. Pinďák a V. Schuh účast na všech kolech
c. Terče - nové okresní
d. Praporky, čísla, rozhodčí oslovit - Jarka, pásmo a přetlakáče domluvit s V.
Schuhem,
e. Terka převede terč z diplomu na logo, diplomy také udělá
f. OZ rozeslat do 22. 4. 2018

6) Porada s vedoucími
a. Připomenout, že na soutěže je třeba dostatek rozhodčích
b. Vracení pohárů z trojic a dvojic z I. kola
7) Různé
a. Podnět: úspěšné sportovce (mladé hasiče) koncem roku pozvat na OSH a
poděkovat podnět pro poradu vedoucích - když dítě dosáhne nějakého úspěchu
ve sportu, nechť to vedoucí hlásí a můžeme připravit setkání mládeže
b. Poháry: 4 sady na okrese - 3 Plamínek a 1 do Plamene
i. Velká sada Plamínek + 3 sady medailí po pěti kusech
ii. 6 sad Plamen + velká sada dvakrát (mladší, starší), 2 x 30 medailí, 2
poháry za proudaře
iii. Dorost jednotlivci - 6 sad medailí (3 sady máme)
iv. Liga v pú - 2 sady
c. Oslovit rozhodčí!!!
d. Termíny akcí:
28. 4. Požární útoky na Berounce
6. 5. Liga v pú, Senomaty
12. 5. II. kolo Plamínek, Lužná
25.−26. 5. II. kolo Plamen, Rakovník
3. 6. Luženská šedesátka, Rakovník
8. 6. II. kolo dorostu jednotlivců
9. 6. I. kolo požárního sportu a družstva jednotlivců, Rakovník
15.-17. 6. krajské kolo Plamen a dorostu, Vlašim
23.-24. 6. krajské kolo v požárním sportu, Kladno
1.-5. 7. Mistrovství ČR Plamen a dorost, PLZEŇ
24.-26.8. MČR v požárním sportu, Liberec
10.-16.9. MS v požárním sportu, Bánská Bystrica
e. Rozhodčí pro krajské kolo Plamen a dorostu - zájem mají: Urik, Strouhal,
Čečrdle, Čečrdlová, Schuh, Schuhová, Černý
f. T. Říhové poslat podklady pro krajské diplomy

