Zápis
Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 8.3.2017
Přítomni: Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Černý, Frynta, Vích, Máslová, Lukášek,
Matějka
Omluveni: Špůr, Materna, Birtus
Program:

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Vyhodnocení školení rozhodčích PS
3. O pohár starosty OSH Trutnov 2017
4. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka)
5. Okrsková kola + okresní kolo PS

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem
jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu
Frynta Jaroslav. Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek.
Ad 2. Vyhodnocení školení rozhodčích PS
Ve dnech 24. – 25.2.2017 proběhl kurz rozhodčích PS v Bílých Poličanech,
kterého se zúčastnilo 11 nových uchazečů a 8 rozhodčích obnovilo platnost.
Všichni noví uchazeči zkoušku úspěšně složili, a tak máme k dnešnímu dni
celkem 35 rozhodčích PS v okrese Trutnov.
Ad 3. Soutěže zařazené do Poháru starosty OSH 2017
Celkem se přihlásilo 6 sborů: Bernartice - 8.7., Vlčice - 22.7., Třebihošť - 5.8.,
Bílé Poličany - 12.8., Mladé Buky – 9.9., Strážkovice – 7.10. + okresní kolo
v Trutnově - 10.6., hodnocení bude probíhat stejným způsobem jako v loni a to
4 nejlepší umístění (za účast na OK bude mít soutěžní družstvo hodnocení
1.místo).
Ad 4. Cyklika velitelů + velitelský den (P. Matějka)
1. velitelský den plánován na 16.6.2017, 2. velitelský den je plánován na
13.10.2017. Dále bychom rádi proškolili „Portál“, v průběhu června by mělo
proběhnou školení. OORR navrhuje k jednání možnost uspořádat toto školení ve
velkém sále MěÚ Trutnov, kapacita sálu cca 200 osob, kde by se mohli vejít
všichni zástupci jednotek okresu Trutnov, a nikoliv provádět školení na
jednotlivých stanicích HZS, kde není kapacita. P. Matějka souhlasí a tento návrh
přednese na HZS. Cyklika velitelů se připravuje termín cca 22.9. + 6.10.

Ad 5. Okrsková kola + okresní kolo PS
okrsek č.1 – 6.5. – Žacléř
okrsek č. 2 – 13.5. – Jívka – 10h
okrsek č. 3 – 12.5. – Maršov u Úpice - 16:30h
okrsek č. 4 – bude upřesněno
okrsek č. 5 – 7.4. – Hřibojedy – 17h
okrsek č. 6 – 13.5. – Horní Dehtov
okrsek č. 7 – 20.5. – Ždírnice - 10h
okrsek č. 8 – 27.5. – Dolní Branná – 9h
okrsek č. 9 – 12.5. – Vlčice – 16:30h
Okresní kolo se bude konat dne10.6.2017 v Trutnově. OORR navrhuje p. Ing
Jiřího Šepse jako hlavního rozhodčího soutěže. Uzávěrka přihlášek soutěžních
družstev se stanovuje na den 23.5.2017. Dne 24.5. proběhne losování
startovních pořadí. Upozornění pro okrsek č. 2 – zajištění technické čety.

Příští jednání 24.5.2017 od 16:00 hodin

Zapsala: Kubíčková Stanislava

Ověřil: Frynta Jaroslav

