
PORADA OORM A VEDOUCÍCH MLÁDEŽE, 17. 9. 2019, HZS RAKOVNÍK, 18,00 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1) Hodnocení sezony 

a. II. kolo přípravky Smilovice - pozitivní 

b. II. kolo Plamen, Rakovník 

i. technická četa výborná SDH Panoší Újezd, bagety jako stravu 

ponecháme 

c. Jednotlivci dorost - spojení s Luženskou šedesátkou bylo zvládnuté, ale bylo to 

velice náročné, zvláště pro rozhodčí, kteří v obrovském vedru stáli na place 

celý den. Navrženo zvažovat propojení s požárním sportem dospělých. 

d. Okresní soustředění Vojtův mlýn 2019 - 54 dětí, téma - Harry Potter, velmi 

povedený program, bez úrazů, strava v pořádku. termín na 2020 - 18/19. 7. - 

24. 7. 2020. 

e. Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu MB - 6 rozhodčích z OSH 

Rakovník (Čečrdle, Holá, Schuh, Schuhová, Tothová, Roučová), účast SDH 

Skryje,  

 

2) Porada s vedoucími mládeže – úterý 17. 9. od 18,00 hodin, učebna HZS Rakovník 

a. náměty:  

i. nový ročník Plamen  a dorost - na mladez.dh.cz věkové rozdělení 

kategorií, druhy zranění pro ZPV a testové otázky,  

ii. ročníky -mladší 2009 a dál, starší 2005 a dál, dorost 2002-2007 

iii. štafeta dvojic zůstane na jaře? (tartan)  

iv. Rakovnická liga v pú - další ročník 2020 - pořadatelé?  

v. Info k I. kolům Plamínek, Plamen a dorostu - OZ 

vi. školení vedoucích mládeže - březen 2020 Podbořánky - zamluvit! 

vii. Výroční porada vedoucích mládeže se uskuteční 16. 11. 2019 

v Kolešovicích, čas bude upřesněn 

viii. Evidenční/registrační listy srovnat a doplnit - do týdne pošli seznam 

kdo chybí 

 

3) Liga v požárním útoku MH OSH Rakovník 2019 

a. čtyři kola – Třtice, Velká Chmelištná, Senomaty, Chrášťany 

b. Účast se zvyšuje 

c. Poháry, diplomy - přiveze Tereza do Chrášťan? 

d. Ceny - butony?, sladkosti do tašky (Jarka)  

e. Do OZ - běháme podle věkových kategorií 2018/2019 - mail připomínka 

f. Liga 2020 - Senomaty, V. Chmelištná?, Třtice, Chrášťany ?, Smilovice?  

g. V. Pinďák měl připomínku k náhradnímu pokusu N. Strašecí ve Velké 

Chmelištné 

 

 

 



 

4) I. kolo her Plamínek, Plamen a dorostu 

a. 12. října 2019, Ruda 

b. Přihlášky do 6. 10. elektronicky, rozlosování 10. 10. v kanceláři OSH 

c. Trasa, příprava dráhy - neděle 15. 9., 17,00 hodin - Jarka. Vlasta, Marcela 

d. OZ připravit do 17. 9. 2019 

- Vytyčovací páska - červenobílá páska 

e. Pozvat rozhodčí !!!!! Jirsová na štáb! 

f. Vyhlášení - zopakujeme vyhlášení přípravku, mladší a starší vyhlásit, zatímco 

dorost bude běhat 

g. Značení - zákaz kouření v prostoru startu a v prostoru přípravky!!! - Jarka 

připraví 

 

5) Různé 

a. Prostory k uložení překážek - kdo se o to bude starat - Ivan + Václav - na 

podzim to na poradě říct, upozornit, že se stanoví pravidla provozu 

b. bannery  připravit dva nové - 1 banner a 1 roll up OSH Rakovník, banner na 

ligu - JARKA do konce listopadu 

c. 21. 9. mladý železný hasič Kounov (přihlášky do 10.9.) 

d. 28. 9. Memoriál v Chrášťanech + IV. kolo Ligy 

e. 12. 10. I. kola Plamínek, Plamen, dorost, Ruda 

f. ples OSH Rakovník  - 30.11. Jarka grafiku do konce září! 

g. Mikulášská OORM -  Jarka zamluví hned v září na 6. 12.  19,00 Černý orel 

h. Čistecký uzel bude 

 


