
Zápis z porady OORM  22. 10. 2017 

Přítomni: Čečrdlová, Holá, Ledvinka, Novotný, Pinďák, Ryba, Říhová, Schuh, Strouhal, 

Strouhalová, Šorsáková 

 

1) Příprava školení vedoucích a rozhodčích, 25-26.11. ve školním zařízení Skryje 

a. Projektor+plátno 

b. Věci na ZPV - kufr - Kolešovice, lana na uzle - Kolešovice, vzduchovky a 

diaboly - L. Dvořák, TP na PO - Pinďák 

c. Připraven program jednotlivých bloků, jako praktická část - ZPV 

 

2) Vyhodnocení I. kol, 14. 10. Skryje 

a. SDH Skryje a místní lidé soutěž velmi dobře připravili a dostavilo s ejich 

velmi mnoho na výpomoc 

b. Veliký nedostatek rozhodčích!!!  - díky za pomoc místních lidí, nejen hasičů,  

rozhodčí nedodal Senec, Ruda, Rynholec, Lány, nasazování pomocných 

rozhodčích v takové míře velmi snižuje úroveň soutěže - je třeba s tím 

seznámit vedoucí a změnit podmínku v OZ našich soutěží - každý kolektiv 

dodá dva rozhodčí, jinak družstva nebudou připuštěn na start soutěže 

c. ZPV:  

i. ? krácení trasy u hřbitova, nelze posoudit 

ii. ? krácení trasy nedaleko cíle - špatné značení 

iii. ? dorostenec v hlídce starších - nebylo tomu tak 

iv. ? špatného zápisu azimutu (dorostenec jednotlivec) - rozhodčí 

disciplíny i hlavní rozhodčí o omylu věděli a hned v cíli průkaz 

kontroloval RD 

v. Připomínka ke startům: dorost - nejprve pustit jednotlivce a pak 

družstva 

vi. Připomínka: na startovní průkaz vyplňovat kategorii, aby rozhodčích na 

stanovištích měli jistotu o tom, kdo jim na stanoviště přiběhl 

d. Dvojice - velmi špatná práce časomíry - zapsané časy jsou v 75% shodné a to 

na ručním měření není běžné, navíc video dokumentace zachytila, že děvčata 

špatně měřila - po diskuzi rozhodnuto navrhnout vedoucím kolektivů zrušení 

disciplíny a její zařazení v rámci II. kola 

e. Na místě vzniklo mnoho organizačních zmatků z naší strany - komunikace štáb 

a RD a HR, problémy jsme měli i s přihláškami a s ranními změnami v počtu a 

složení družstev - po diskusi rozhodnuto, že se pro příští sezonu změní 

personální a faktické fungování štábu 

 

3) Termíny:  

a. 3. 2. Čistecký uzel 

b. Březen - školení rozhodčích mládeže a přezkoušení 

c. Březen - odborky 

d. 28.4. požární útoky na Berounce 

e. 12. 5. II. kolo přípravka, možná v Pochvalově 

f. 25 .-26.5. II. kolo hry Plamen, Rakovník 

g. 1. 6. II. kolo dorostu jednotlivců 

h. 2. 6.  I. kolo požárního sportu dorostu, mužů a žen 

i. 3. 6. Luženská šedesátka 

 


