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

Zápis z jednání odborné rady mládeže
Datum a čas:

6.června 2022 od 16,30 hodin

Místo:

HZ Nebílovy

Přítomni:

Ivana Zuberová, Lenka Škalová, Václav Studnička, Karel Malý, Eva
Krčmářová

Omluveni:

Marie Štychová, František Hrubý

Hosté:

Program jednání:

- Zahájení
- Hodnocení Okresního kola hry Plamen
- Hodnocení Okresního kola jednotlivců
- Krajské kolo dorostu - příprava
- Různé

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

1)

Hodnocení Okresního kola hry Plamen
podceněná příprava na PÚ CTIF, kluci z technické čety nedostali instrukce, bylo jich
málo, rozhodčí disciplíny říkal, že to je na technické četě a veliteli soutěže. Na PÚ CTIF u
jednoho družstva terč bliknul a pípnul a přestal, ale děti přestaly stříkat, dostaly neplatný
pokus (asi se zhoupla voda – je třeba na toto upozornit vedoucí a rozhodčí na poradách).
Projednat na poradách rozhodčích a vedoucích sporné momenty – mluvení dětí po
zvednutí ruky velitelem, sahání na uzle rozhodčími, přemisťování soutěžících na disciplíny
apod.
Na PÚ CTIF byly jen jedny technické prostředky, rozhodčí disciplíny nepřišel, že jedna
sada chybí, byla v autě.
není možné, aby rozhodčí, který na disciplíně nemá žádný post, zasahoval do
rozhodování, hlavní rozhodčí pak vše musel usměrňovat.
Na PÚ se rozbila PS12. Vývěva se po 10 vteřinách se musí dát zpátky, proto se mašina
rozbila.
-

Domluvit postup, jak zapisovateli srozumitelně neplatné pokusy a trestné body.
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-

Sklad - nebylo možno se tam řádně dostat – chtělo by, aby to někdo dostal na
starost. Od ledna do května zmizely 2 podkladové desky. Garáže jsou malé na takové
množství překážek.
Byla jen jedna časomíra. Rozhodčích bylo dost, aby děti mohly rovnou přecházet a
nemuselo se čekat.
Rozlosování – dle ZPV, byly tam neobsazená místa, mělo se to posunout, nenechávat
volné pozice ve výsledkové listině.
Nevhodné chování rozhodčích a vedoucích před dětmi. Nedohadovat se před dětmi,
děti si toho hodně všímají. Začíná rivalita mezi vedoucími a rozhodčími.
Hlavní rozhodčí několikrát říkal rozhodčímu disciplíny PÚ CTIF, aby dopředu
rozhodčím vysvětlil, co mají na jeho disciplíně dělat, ale neudělal to. Děti po skončení
štafety musely čekat, než se rozhodčí domluví a dozví, co mají dělat.
Doplnit věci až po aktualizaci směrnice.
Rozhodčí, kteří nejeli na Plamen s dětmi, nechtěli jet jako rozhodčí. Karel Malý je
obvolával a neuspěl. Bylo by dobré to „ohodnotit“. Vedoucí OORM zkusí navrhnout,
aby účast rozhodčího byla ohodnocena body v soutěži sborů.
Při jakémkoliv sporu má jednat za družstvo jen vedoucí kolektivu.
P. Voříšek se nabídl, že je bude servisovat PS 12, ale. Rozhodne se na výkonném
výboru.
Na PÚ byl jen jeden přetlakový ventil, bylo by dobré oba vozit v autě.
Bylo málo družstev.

1)

Hodnocení běhu 60m s překážkami - jednotlivci
Účast - 50 dětí.
Zajištění ze Štěnovic bylo dobré.
Starosta sboru si stěžoval, že není letáček a překážky byly dovezeny ve středu
místo v úterý.

1)
-

Krajské kolo dorostu
18. 6. 2022 v Plzni.
Sčítací komise – Lenka Škalová, František Hrubý.
Prezence – Pavla Voráčková a Radka Brašnová
Přihlášky – Lucka Horová
Rozhodčí - Jana Škalová, Věra Drnková, Alena Kaslová, Pavel Sloup, Jan Šváb, Jan
Tomášek, Martin Smutný.
Vedoucí technické čety - Petr Škala.
Technická četa - Luboš Hajšman, Vláďa Vozka, Patrik a Roman Snášel, Matěj
Vondrášek, Jan Kutsera, Tomáš Drnek.
Zdravotní služba – z Plzně -severu
Komentátor – Jan Adamec.
Hlavní rozhodčí – Petr Ouřada.
Testy – domluví se zítra.
Sraz v pátek v 16 hod. a v sobotu 6,30 hod.
Časomíra naše a ze severu.

-
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1)

Převoz překážek.
Přetlakový ventil je jeden a je v autě.
Zajistit pytle s pískem, černý fix, klíče, …

-

Diskuse
Bylo by dobré, aby za poukázky šlo nakoupit i kancelářské potřeby.
Informace ohledně Krajského kola Plamene budou zítra.
OZ ZPV, domluvit nový název.
Jak dále Liga
Další jednání OORM 5. 9. 2022 od 16,30 hod. v HZ Střížovice.

Zapsala: Lenka Škalová

