
Zápis z jednání OORM  26.4.2012 
 
 
Přítomni:   Burdychová Julie, Borůvka Jaroslav, Borůvka Pavel, Rejmot Radim, Šedivá  
                   Ladislava, Rabensteinová Anna, Huňát Jaroslav, Dressler Jan 
Omluveni:  Bábíková Jaroslava, Čepelková Ilona, Urbanová Ilona 
Neomluveni: ---------- 
 
 
Program: 

1) OZ Okresní kolo hry PLAMEN 
2) OZ Okresní kolo dorostu 
3) Hodnocení tréninkového kempu 
4) Různé: 

a) Informace o zhotovených a zakoupených překážkách  
b) Dotace 
c) Tábor, LŠI  
d) Návrh změn pravidel kategorie „Přípravka“ 
e) Reakce na zápis z jednání okrsku č.3 
 
 
 

 
1)   OZ okresního kola hry PLAMEN  - 2.-3. 6. 2012 na stadionu  v Úpici.  

Příprava drah je v pátek 1. 6. 2012 od 16,00hodin  na stadionu v Úpici. Jednotlivé dráhy si 
bude připravovat hlavní rozhodčí disciplíny společně s technickou četou. 
Technickou četu během přípravy a konání závodu zajišťují sbory z okrsku č.3. 
Stravu dle dohody  zajistí SDH Batňovice – prověří J.Burdychová. Termín pro objednání  
stravy do 27. 5. 2012, termín pro přihlášku na  OK Plamen do 27. 5. 2012. 
Rozhodčí disciplín, velitel soutěže a hlavní rozhodčí  budou uvedeny v OZ. 
Členové jednotlivých družstev budou označeni  barevnou páskou na ruce – různé barvy  
družstva mladších a starších a případná družstva A a B  v kategorii. 
 
OZ okresního kola dorostu – soutěž proběhne současně se soutěží dospělých dne 
9.6.2012 na stadionu v Trutnově, za stejných podmínek jako v loňském roce. 
Velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín budou uvedeny v OZ., termín pro 
odevzdání přihlášek je do 23.5.2012 (od 15:00 hod bude na jednání rady velitelů 
rozlézáno startovní pořadí družstev). 
 

4)  P.Borůvka  zhodnotil průběh tréninkového kempu, který se konal pro dorostenecké 
závodníky ve dnech 14. -15.4.2012 v Úpici. Lze ho pokládat za velice zdařilý, jen 
v letošním roce nepřálo počasí.  
 

5) Různé: 
a) Byla zakoupena nová bariéra 150 cm na okresní kolo. Stojany na CTIF jsou hotové,  
      ještě zbývá zakoupit koberečky na  požární útok CTIF pod džběrovky a k čáře stříkání.  
 
b) Dotace slíbené Krajským úřadem byly kráceny, tím muselo být přikročeno k ponížení     
      přislíbených dotací dle žádostí jednotlivých SDH. 

 



c) Kapacita letního tábora pořádaného OSH Trutnov je již z větší části naplněna, stejně     
      tak i LŠI.   
 
d) P.Borůvka – je potřeba doplnit zdravotnický kufr – chybí tam některý zdravotnický  

            materiál (náplasti…).  
e) Vedoucí rady mládeže předložila členům návrh změny pravidel pro jednotlivce  

v kategorii přípravka. Rada se rozhodla, že případné změny v této kategorii budou od 
dalšího soutěžního ročníku, současný ročník proběhne podle stávajících pravidel. 

f)  Na okrskové schůzi si zástupci SDH Rtyně v Podkrkonoší a Batňovice mimo 
jiné stěžovali na množství povinných závodů v okrese Trutnov. Rozhodli se 
soutěžit s mládeží na náchodském okrese. 

Bude se řešit účastí zástupců OSH Trutnov na okrskové schůzi, kde dojde k vyjasnění 
nesrovnalostí. Vedoucí mládeže nepochopili, že pro mladé hasiče jsou povinné soutěže 
zařazené do hry Plamen nebo dorostu, tj. podzimní ZPV a jarní kolo (Úpice) a  to ještě 
z důvodu možnosti čerpání dotace nebo případného postupu na vyšší kola. Ostatní soutěže 
jako je Pohár OORM nebo Přeborník v šedestkování nejsou povinné, záleží na kolektivu, 
jestli se do těchto soutěží zapojí, nebo se zúčastní pouze některých závodů nebo zvolí 
jinou aktivitu než tyto soutěže.  

  
 
 
 
Zapsala: Šedivá Ladislava 
Kontrola: Burdychová Julie 


