Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

Zápis ze zasedání OORM 5. 11. 2016
Účast:

Přítomni: Martina Vaňková, Josef Hoffmann, Pavel Inderholz ml., Josef
Tvardík, Rostislav Halada, Martin Kopecký, Martin Jurčo, Markéta
Flosmanová (zástup za Lenka Švecová), Markéta Strasserová,
Omluveni: Kristýna Knopfová, Jana Jandová, Jana Mrázová, Blanka
Trisčová, Václav Osvald
Neomluveni: Ondřej Beneš

Program:
Zahájení
Dotace

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zhodnocení krajských soutěží a
všeobecné info

Josef Hoffmann

ZPV
CHLMH
Školení vedoucích MH
Závěr

Josef Hoffmann
Josef Hoffmann
Josef Hoffmann

Zahájení
Zahájení a přivítání členů rady provedl p. Hoffmann. Členům rady, M. Jurčovi a M. Strasserové,
byly předány drobné dary k jejich vstoupení do svazku manželského.

Hodnocení ZPV

Rada zhodnotila letošní závod požárnické všestrannosti kladně. Nadprůměrná účast
rozhodčích umožnila hladký průběh na stanovištích a zajistila dostatečné personální
personální obsazení na stanovištích. Zároveň díky tomuto je zajištěna nestrannost při
rozhodování na stanovištích. Jedinou výtkou bylo krátké ranní zdržení a zmatek. Vítězům
kategorií bude předáno vedoucím OORM, či zástupcem, putovní pohár Vítěze ZPV. Vyloučení
družstva Hostouně je kontroverzní rozhodnutí, nicméně nutné, jelikož nelze neustále
ignorovat nedostatek rozhodčích na soutěžích a ignorování OZ vedoucími.

Plán práce na rok 2017

Rada schválila plán práce na rok 2017, který je přílohou tohoto dokumentu. Předběžně
byly určeny termíny konání soutěží v roce 2017. Plán konání schůzí OORM je přílohou tohoto
zápisu.
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Zimní setkání MH
Školení rozhodčích MH
PÚ CTIF a Odborky
Okresní kolo hry Plamen
Krajské kolo Dorostu
ZPV
Školení vedoucích MH

18. 2. 2017 Staňkov
Březen 2017
22. 4. 2017
13. 5. 2017
10. – 11. 6. 2017
14. 10. 2017
4. 11. 2017

Dětská liga

Na školení proběhla diskuze o dalším ročníku dětské ligy. Všichni zúčastnění se shodli
na kladném působení ligy a vyjádřili se pro zachování ligy na rok 2017. Rada ve svém jednání
tento názor podpořila. Na příštích schůzích proběhne diskuze o pořadatelství či dodatcích
vzešlých z letošního ročníku.

Dotace

Radě bylo přednesen stav čerpání dotací.

Info z KORM

Na zasedání krajské rady z 26. 9. 2016 byla vyřčena pochvala za pořádání krajského
kola Dorostu. Průběh i organizace byla hodnocena kladně. Jedinou, ale stále opakující se
výtkou v průřezu všech soutěží je kvalifikovanost rozhodčích. Dále byl předběžně určen
termín konání krajského kola hry Plamen, 10. – 11. 6. 2017, okres Tachov. Krajské kolo
dorostu zatím termín určený nemá.

Diskuze
Rozhodčí. Rada se zaobírala otázkou „Jak získat kvalifikované rozhodčí na soutěže a
zajistit jejich dostatečný počet?“ Tato otázky byla řešena na školení s vedoucími. Rada
následně výsledky této diskuze projednala. Výsledkem je:
 Každý člen rady zajistí minimálně jednu (lépe dvě a více) osobu pro řádné
proškolení rozhodčího na obsazování hlavních pozic na soutěžích a nadále se
v těchto pozicích zdokonalovat. Rozhodčí nelze nutit, aby odjezdili určitý počet
soutěží
 Přihlašování na soutěže bude časnější, tak aby kolektivům bylo možno oznámit
počty rozhodčích, které mají dodat. Následně jim budou předány materiály pro
nastudování pozic rozhodčích.
 Přihlašování
bude
probíhat
na
nově
zřízený
email:
oorm.domazlice@gmail.com
Technická četa. P. Hoffmann poděkoval technické četě z 3. okrsku Milavče, za jejich
letošní výbornou práci v technické četě. Na další rok nebylo možno přesně určit, jakým

Okresní odborná rada mládeže OSH Domažlice

způsobem byla technická četa rozřazována, proto rada odsouhlasila technickou četu 8.
okrsku Meclov a každý další rok bude technickou četu vykonávat následující okrsek.

Závěr
Poděkování za účast, rozloučení se.

Zapsala: Aneta Hoffmannová

V Podveském mlýně 5. 11. 2016
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Usnesení zasedání OORM Domažlice
Konané 5. 11. 2016
Pro usnesení 100 % zúčastněných členů OORM. Žádný člen se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti.

Bere na vědomí
1. Data pořádání soutěží a OZ soutěží
a. Zimní setkání 18. 2. 2017
2. Informace z KORM
3. Hodnocení ZPV
4. Kladné působení CHLMH a její pořádání na rok 2017

Schvaluje
1. Plán práce na rok 2017
2. Změnu přihlašovacího algoritmu pro soutěže pořádané OORM

Ukládá
1. Vedoucímu ORM
a. Účastnit se jednání VV OSH a KORM
b. Zabezpečit činnost ORM dle plánu práce
c. Zabezpečit organizaci ZPV a školení vedoucích kolektivů MH
2. Členům ORM
a. Podílet se na plnění plánu práce OORM
b. Zastupovat vedoucího ORM v případě jeho pověření
c. Zajištění rozhodčích pro ZPV
d. Sdělovat informace související s činností MH podřízeným kolektivům
e. Získat jednoho, případně více lidí, pro školení rozhodčích na vedoucí
pozice soutěží

