Zápis z jednání OORM 2. 2. 2012
Přítomni: Budrychová Julie, Borůvka Pavel, Šedivá Ladislava, Huňát Jaroslav, Borůvka
Jaroslav, Dresler Jan, Rejmont Radim
Omluveni: Raabensteinová Anna, Urbanová Ilona, Čepelková Ilona, Bábíková Jaroslava
Neomluveni: ------

Program:
1)
2)
3)
4)

OZ Uzlovka Radvanice
OZ Školení rozhodčích Plamen a Dorost
Čerpání grantů
Různé

1) Upřesnění termínu Uzlovky v Radvanicích – sobota 24. 3. 2012
Upřesnění rozhodčích
Stůl starší – p.Rejmont
Stůl mladší – p.Čepelková
Stůl dorost – p.Huňát
Lana jsou objednána, budou označena štítky OORM.
Upozornit v OZ závodníky na nutnost přezůvek.
Upozornit vedoucí na nahlášení případných změn ve jménech soutěžících raději ještě
v pátek 23. 3. 2012, aby byl hladký průběh soutěže. Urychlí to prezenci a připravenost
rozhodčích na jednotlivých stavech.
OZ a přihlášku zajistí Monika.
2) Školení rozhodčích v sobotu 10. 3. 2012 v Bílých Poličanech. Učebna je objednána.
Účastníky nahlásit do 8. 3. 2012
Prezence M. Němečková
Disciplíny:
ZPV – Jaroslav Borůvka
Štafeta požárních dvojic – Jaroslav Huňát
Štafeta 4x60m a 4x100m - Ilona Čepelková
Štafeta CTIF – Ladislava Šedivá
Požární útok CTIF – Pavel Borůvka
Běh na 60m s překážkami a běh na 100m s překážkami – Anna Raabensteinová
Požární útok Plamen a dorost – Radim Rejmont
Dvojboj – Jaroslav Huňát
Všichni účastníci školení si budou plnit testy v plném počtu otázek.
Každý člen rady zajistí informování proškolených rozhodčích a zástupců sborů o konání
školení a pokusí se zajistit jejich účast ze svého okrsku.
3) p. Burdychová informovala členy OORM z důvodu nízké účasti na minulé radě o
rozdělení grantu jednotlivým sborům.
Informovala o dotaci z MŠMT, zmíněno již v minulém zápise.
Dále byla použita dotace z MŠMT na nákup bariéry 150cm s nástavcem

4) Různé
a) p. Borůvka Jaroslav požádal o informování vedoucích, aby do 31. 3. 2012 zaslali
seznam dětí, které se budou zapojovat do přeboru jednotlivců v běhu na 60m

překážek. Rozumí se tím, že zašlou přihlášku všech možných závodníků za svého
SDH a vždy před soutěží pošlou aktuální přihlášku.
Jednotlivé soutěže se potom budou upřesňovat vždy před jednotlivou soutěží. Pokud
i v pátek budou vedoucí vědět, že se některý závodník nebude moci zúčastnit, je lepší
toto nahlásit i v pátek, urychlí to prezenci.
b) Rada projednala e-mail od p.Vondry ohledně povolení treter pro soutěžící zejména na
běh na 60m překážek, členové rady toto zamítli, je to proti pravidlům.
c) p.Burdychová informovala o poděkování Zlatě Peterkové a Ladě Michlové z Batňovic
za jejich práci s mládeží z důvodu ukončení činnosti mladých hasičů v Batňovicích.
d) Upozornění na akci Bobování v Radvanicích, pojato jako nultý ročník. Přihlášky
nejpozději do pondělí 6. 2. 2012.
e) Na Okresní kolo do Úpice bude osloveno SDH Batňovice k realizaci stánku
s občerstvením.
f) O uspořádání Okresního kola ZPV dne 22. 9. 2012 projevil zájem p.Jaroslav Borůvka
jako zástupce SDH Hajnice. Po projednání výboru SDH.
g) Udělat nabídku objednání odznaků pro rozhodčí a vedoucí.
Výzva pro vedoucí a rozhodčí, kteří nemají odznak, aby si toto objednali v kanceláři.
h) Byly podány informace z ÚORM.

Další jednání OORM 8. 3. 2011
Zapsala: Šedivá Ladislava
Kontrola: Burdychová Julie

