SH ČMS
Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih
Okresní odborná rada mládeže

Zápis z jednání odborné rady mládeže
Datum a čas:

3. února 2022 od 16 hodin

Místo:
Přítomni:

HZ Nebílovy
Ivana Zuberová, Lenka Škalová, Václav Studnička

Omluveni:

Marie Štychová, František Hrubý

Hosté:

Program jednání:
- zahájení
- informace z jednání VV
- kontrola registračních listů
- jarní kolo hry Plamen
- běh na 60 m s překážkami
- Krajské kolo dorostu
- Festival přípravek
- školení VM – nováčci
- školení VM – obnovy
- diskuse: odznaky odborností

Projednané body jednání
1) Zahájení
- Vedoucí rady přivítala přítomné.

2) Informace z jednání VV
- Metodika finančních prostředků – návrh na zrušení.
- Metodika školení vedoucích – návrh na zrušení.
- Směrnice Ligy – předělat.
- Výsledky ZPV.
- Inventura.
- Hra plamen 50 let.
- Koncepce Hasičského dne pro mládež.

3) Jarní kolo hry Plamen
- 21. a 22. 5. 2022 ve Stodě.
- Organizační zabezpečení.
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Organizační záležitosti.
Štáb soutěže – návrh, oslovíme rozhodčí
velitel soutěže – Václav Studnička
hlavní rozhodčí – Milan Hoffmann
náčelník štábu – František Hrubý
rozhodčí disciplín: štafeta 4x60m Věra Drnková nebo Jana
Šloufová
štafeta CTIF Lenka Strolená
PÚ CTIF Karel Malý
PÚ Lucie Horová
závodčí – Ivana Zuberová
vedoucí sčítací komise – Zbyšek Zuber
prezence – přihlášky Radka Brašnová
průkazky, reg.listy, kroniky, pásky Lenka Škalová, VV
vedoucí technické čety SDH Stod
Návrh - souběžně štafety 4x60 a štafeta CTIF (člunkově), dále souběžně PÚ s PÚ CTIF.
Počet rozhodčích – PÚ 9, PÚ CTIF 9 + 2 TČ, 4x60 11, štafeta CTIF 12.
Václav Studnička zajistí 2 hřiby na štafetu CTIF a veškeré časomíry.
Přihlašování proběhne elektronicky přes prihlasky.dh.cz do 9. 5. 2022.
Všechny disciplíny budou měřeny časomírou.
Budou jednotné požární stříkačky.
Na nástup nastupuje celé družstvo včetně vedoucího v jednotném sportovním
oblečení nebo ve stejnokrojích.
Rozhodčí budou mít slavnostní nebo pracovní stejnokroj.

4) Běh na 60 m s překážkami
- Proběhne 28. 5. 2022 ve Štěnovicích.
- Rozhodčí zajistí Okrsek ve spolupráci s hlavním rozhodčím. Je potřeba 12 rozhodčích +
startér + hlavní rozhodčí + závodčí.
- Organizační zabezpečení.
- Přihlášky elektronicky do 16. 5. 2022.
- Štáb soutěže – návrh: oslovíme rozhodčí
 velitel soutěže – František Hrubý
hlavní rozhodčí – Václav Studnička
náčelník štábu – Milan Hoffmann
závodčí –
vedoucí sčítací komise – Ivana Zuberová
prezence – přihlášky ?Radka Brašnová
průkazky, reg.listy Lenka Škalová, Karolína Škalová
vedoucí technické čety SDH Štěnovice
- Zdravotní službu zajistí 5. okrsek.
- Na nástup a vyhodnocení nastoupí závodníci v jednotném sportovním oblečení nebo
ve stejnokrojích.
- Rozhodčí budou mít slavnostní nebo pracovní stejnokroj.
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5) Krajské kolo dorostu
- Proběhne 18. 6. 2022 v Plzni.
- Každý okres dodá asi 4 rozhodčí.
- Štáb soutěže: návrh :náčelník štábu – Vašek Studnička
velitel soutěže
hlavní rozhodčí – určí KORM
prezence – Pavla Varáčková + OORM
sčítací komise – Zbyšek Zuber nebo František Hrubý + OORM
technická četa zapisovatelé – rozhodčí z krajů
- Zdravotník ?Josef Synáč
- Organizační zabezpečení.

6) Festival přípravek
- 23. 4. 2022 na zámku v Nebílovech.
- Návratky do 15. 2. 2022.
- Rozpočet: večeře 150,- Kč, oběd – polévka + hlavní jídlo 200,- Kč, ubytování 100,- Kč,
snídaně – Švédský stůl 75,- Kč.
- Ti co budou chtít ubytování, musí si přivézt spacák a karimatku.
- Doprovodný program – 5 disciplín.
- Hlavní program - vyprošťování.
- Nabídka stánku s občerstvením z Nepomuku.
7) Školení VM - nováčci
- 25. – 27. 2. 2022 v Nebílovech.
- Přihlášky do 16. 2. 2022.
- Předběžný harmonogram.
8) Školení VM - obnovy
- 12. – 13. 3. 2022 v Hořehledech.
- Program.
- Ubytování.
- Strava (na stravu 300 Kč na 2 dny).
- Zajistit překážky, promítání z dataprojektoru.
- Porada VM (OZ – změny, rozhodčí na Plamen, nebudou se dopisovat děti do RL na
soutěži, přihlášky, oblečení a obutí, dotazníky – odpovědi + výstup a na místě dát další
dotazník, informace budou zasílány pouze vedoucím kolektivů, Festival přípravek,
odborky, …)
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9) Diskuse
- Odznaky odborností – Chotěšov 22.3.2022, Dobřany 25.3.2022.
- Letos prvně mistrovství republiky – přebor jednotlivců.
- Další jednání OORM 14. 3. 2022 od 16,30 hod. v HZ v Střížovice.

Zapsala: Lenka Škalová

