Zápis z jednání Odborné rady velitelů ze dne 18. 2. 2016,
svolána p. Ladislavem Dvořákem, plánovaný začátek v 17.30 hodin
Účast: dle prezenční listiny, omluven Chvátal Bedřich
Hosté: Ledvinka Zdeněk, starosta OSH Rakovník
Zapisovatel: Strouhalová Jana
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Konání soutěží PS – základní kolo
Konání soutěží PS – I. kolo
Školení a přezkoušení rozhodčích PS
Informace o TFA
Diskuse
Závěr

Ad. 1. Zahájení
-

Ladislav Dvořák přivítal všechny přítomné i hosty, zahájení provedl v 17.45 hodin

Ad. 2. Konání soutěže PS – základní kolo
-

Termíny základních okrskových kol v požárním sportu – Hvozd 7. 5. 2016 od 12. 00 hodin,
Chrášťany – konec dubna, termín bude upřesněn, Lužná – květen, termín bude upřesněn

Ad. 3. Konání soutěží PS – okresní kolo
-

I. kolo – 3. – 4. května 2016, sportovní areál Zátiší, dle dohody s OORM v pátek 3. 5.
proběhne soutěž na 100 m dorost jednotlivci
Je třeba do soutěže upravit překážky – snížení příčného břevna o 10 cm dodatku ke
směrnicím v PS
Krajské kolo PS – 18. – 19. června 2016,Vlašim, bude odeslán seznam delegovaných
rozhodčích z okresu

Ad. 4. Školení rozhodčích PS
-

Datum konání 5. 3. 2016, zasedací místnost HZS, zkoušky se budou konat 19. 3. 2016,
zasedací místnost HZS,

Ad. 5. Informace TFA
-

Datum konání 16. 4., Rozhledna Vysoká, okres Kutná Hora, přihlášky do 9. 4. 2016, v září se
koná další kolo, Kněževes 10. 9. 2016, poté budou vybráni jednotlivci na reprezentaci do
Štramberka

-

Bude pořádáno školení pro rozhodčí TFA, cena Kč 4500,-- za osobu

Ad. 6. Diskuse
-

-

P. Egert – velitelé a strojníci nemají osvědčení, dle domluvy s ostatními členy bude požádán
p. Jelínek o dohledání osvědčení, jakmile bude předáno na OSH, budou doručeny adresně
Domluvit prodloužení a doplnění evidence pro velitele jednotek
Na sbory poslat informační mail s dotazem, komu chybí osvědčení, pro které členy,
jmenovitě, shromáždit v kanceláři OSH, přeposlat požadavek na p. Jelínka, popř. dovézt na
školení velitel 12.3.
Informace o konání školení strojníků – 26. 3. 2016-03-07
Informace o získání řidičského opravnění sk. C pod SDH, bylo rozesláno na SDH p. Jelínkem
Možnost e-learningové vzdělání jednotek – bylo rozesláno na jednotlivá SDH

Ad. 7. Závěr
Zasedání ukončil p. Ladislav Dvořák poděkováním všem členům za účast v 19. 00 hodin

Zapsala: Strouhalová Jana

