Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 31. 3. 2016
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Blanka Trisčová, Pavel
Inderholz ml., Josef Tvardík, Václav Ponocný, Markéta Hrubá
Omluveni: Jana Jandová, Martin Jurčo (zastoupen), Jana Mrázová
(zastoupena), Rostislav Halada, Lenka Švecová, Martin Kopecký,
Kristýna Knopfová
Neomluveni: Ondřej Beneš
Hosté: velitel SDH Horšovský Týn Pavel Lang

Program:
Zahájení
Obecné informace
Útok CTIF
Okresní kolo hry Plamen
Krajská kola – Plamen, dorost
Zhodnocení ZS
Chodská liga MH
Diskuze
Usnesení
Závěr

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann, Václav Ponocný
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zahájení
Zahájení a přivítání hostů



vedoucí MH SDH Pocinovice Václav Ponocný
velitel SDH Horšovský Týn Pavel Lang

Obecné informace
Poděkování všem co se podíleli na přípravě a průběhu zimního setkání.
Nový dodatek směrnic hry Plamen: příčné břevno je sníženo z 80 cm na 70 cm.
Nové směrnice hry Plamen budou v elektronické podobě dostupné přibližně na začátku
dubna. Papírová podoba by měla být na OSH v průběhu prázdnin. Platnost nových
směrnic bude od 1. 9. 2016. Rozhodčí 1. st musí navštívit školení 3. – 4. 9. 2016. Neplatí
pro rozhodčí, kteří letos budou obnovovat platnost svého osvědčení.
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Útok CTIF
Útok CTIF se bude konat 16. 4. 2016 na sportovní dráze HZS v kasárnách
v Domažlicích. Dojezd rozhodčích do 7:45; presence družstev při dojezdu před startem.
Družstva při přihlášení na kanceláři OSH dostanou čas startu. Každý soutěžící bude mít
řádně vyplněnou členskou průkazku s fotkou a razítkem (pokud ne, nebude moc startovat).
První družstvo bude startovat v 8:30. Start bude umožněn 9 - člennému či 7 - člennému
družstvu s úpravou podmínek dle loňského OZ; každý soutěžící smí startovat pouze za
jedno družstvo. Družstvo si zajistí řádnou výstroj a výzbroj, možnost vypůjčení výzbroje,
proudnice na džberovou stříkačku budou jednotné.
Odborky se budou plnit v pozadí útoku CTIF. Otázky na plnění odbornosti budou
vybrány z učební publikace. Odbornost KRONIKÁŘ nemusí nosit kroniku ke splnění.
Hl. rozhodčí

Václav Květoň

Zapisovatel

Josef Hoffmann

Odborky

Petr Ouřada, V.
Kopecká

Časoměřiči,
rozhodčí úseků

Určeno na místě

Vyhodnocení družstva se dozví každý vedoucí pomocí emailu nebo při vyhodnocení
celoroční činnosti hry Plamen na okresním kole. Technickou četu zajišťuje okrsek č. 3
Milavče, se kterou bude operačně dohodnuta příprava. Příprava proběhne den před
soutěží od 18 hodin.

Okresní kolo Plamen
Okresní kolo hry Plamen se uskuteční na sportovním stadionu v Horšovském Týně.
Dojezd rozhodčích do 7:30, prezence do 8:30, začátek soutěže v 9:00. Se slavnostním
zahájením proběhne předání cen za okresní kolo PO očima dětí. Každý soutěžící bude mít
řádně vyplněnou členskou průkazku s fotkou a razítkem (v případě neúplné průkazky
nebude umožněn soutěžícímu start). Každý kolektiv zajistí nejméně 2 rozhodčí, jinak mu
nebude umožněno se zúčastnit. Při prezenci každé družstvo předloží kroniku s řádně
vyplněnou tabulkou okruhů. Vybavení a výstroj: dle aktuálně platných směrnic hry Plamen
– zákaz kopaček, každý vedoucí zodpovídá za ustrojení soutěžících před startem (jinak
nebude umožněn start a pokus bude hodnocen jako neplatný). Upozornění: doba soutěže se
může prodloužit kvůli nedostatku místa.
V disciplíně štafeta CTIF budou vypuštěny volné úseky, k plnění pouze 6 úseků.
Disciplína 4x60m bude uskutečněna podle směrnic. Pokud družstvo postaví 2 štafety,
budou startovat hned za sebou; kvůli nedostatku tratí na stadionu. Při požárním útoku v
obou kategoriích může obsluhovat PS dospělý strojník za těchto podmínek: bude řádně
označen, obsluhuje výhradně PS (nastartuje ji, nasaje vodu, pustí vodu, zastaví vodu, vypne
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PS…). Nesmí nic napojovat ani jinak pomáhat závodníkům. Vše ostatní k provedení PÚ
zůstává dle směrnic hry Plamen. Štafeta požárních dvojic proběhne dle směrnic, bez změny.
Přebor jednotlivců se uskuteční, pouze pokud se přihlásí více jak 10 soutěžících. Vybavení
pro provedení disciplíny si bude připravovat družstvo s pomocí vedoucího, pokud tak
nebude učiněno, družstvu budou přičteny trestné body.
Technickou četu zajišťuje okrsek č. 3 Milavče, se kterou bude operačně dohodnuta
příprava.
Sčítací komise
Kristýna Knopfová
Velitel soutěže
Josef Hoffmann
Velitel technické čety
Petr Ouřada
Hlavní rozhodčí
Martin Kopecký
Rozhodčí disciplín
PÚ
Václav Květoň
Štafeta 4x60 a CTIF
Martin Jurčo
Požární dvojice
Pavel Ponocný
Kronika

Krajské kolo Plamen, dorost
Krajské kolo Plamen
Bude pořádáno v okrese Rokycany, obec Rokycany. Datum pořádání je 11. – 12. 6.
2016. Rozhodčí mohou dojet již 10. 6. 2016. Harmonogram a ostatní podrobnosti budou
upřesněny po zasedání KORM a VV KSH. Bude nutno dodat 6 rozhodčích za okres
(předběžně jsou zajištěni čtyři rozhodčí z řad OORM, zbývající rozhodčí zajistí postupující
družstva).

Krajské kolo Dorost
Bude pořádáno v okrese Domažlice, obec Horšovský Týn. Datum pořádání je 18. 6.
2016. Harmonogram a ostatní podrobnosti budou upřesněny po zasedání KORM a VV KSH.
Bude třeba dodat 6 rozhodčích (lze dodat i rozhodčí pro soutěže PS, z řad OORM jsou
předběžně zajištěni 4 lidé pro pořádání). Startovat budou dorostenci, dorostenky a
jednotlivci. Přihlášky do 5. 6. 2016 na OSH Domažlice.

Zhodnocení zimního setkání
Odkládá se na další OORM.
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Liga MH
Rada schválila návrh na pořádání Chodské dětské hasičské ligy v PÚ. Liga bude
pořádaná v počtu kol, ke kterým se přihlásí pořadatelé (maximálně pět kol). Do výsledného
vyhodnocení se budou počítat pouze 4 nejlepší výsledky družstva. Celkové pořadí bude
počítáno na body. První kolo se uskuteční v Pocinovicích 23. 4. 2016, OZ tohoto kola připraví
pořádající sbor.

Diskuze
p. Pavel Lang – SDH Horšovský Týn zajistí na okresní kolo Plamene dodávky vody pro
disciplínu PÚ

Závěr
Poděkování za účast, rozloučení se.

Zapsala: Aneta Hoffmannová

V Domažlicích 31. 3. 2016
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Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 31. 3. 2016
Pro usnesení 100% zúčastněných členů ORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani nebyl proti.

Bere na vědomí
1. Data pořádání soutěží a OZ soutěží
a. Útok CTIF + Odborky 16. 4. 2016
b. Závod PÚ Pocinovice 23. 4. 2016 - CHDLH
c. Okres Plamen 14. 5. 2016
d. Závod PÚ Kout na Šumavě 21. 5. 2016 – CHDLH
e. Závod PÚ Hluboká 4. 6. 2016 - CHDLH
f. Krajské kolo Plamene 11. – 12. 6. 2016
g. Krajské kolo dorostu 18. 6.
2016
h.
i.
j.
h.

Závod PÚ Štítary 25. 6. 2016 - CHDLH
Závod PÚ Staňkov 24. 9. 2016 - CHDLH
ZPV 15. 10. 2016
Školení vedoucích MH 5. 11. 2016

Schvaluje
1. Start Chodské dětské požární ligy pro rok 2016

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Účastnit se jednání VV OSH a KORM
b. Účast na setkání vedoucích OORM a KORM v Přibyslavi 8. 4. 2016
c. Zabezpečit činnost ORM dle plánu práce
d. Zpracování OZ – Útok CTIF a okresní kolo Plamene
2. Členům ORM
a. Podílet se na plnění plánu práce OORM
b. Zastupovat vedoucího ORM v případě jeho pověření
c. Zajištění rozhodčích pro Útok CTIF, okresní kolo Plamene a krajské kolo
Dorostu

