Školení rozhodčích a vedoucích mládeže konané 25.-26.3.2016
ve Svobodě nad Úpou – hotel Prom
25.3.2016 dopolední program byl společný pro rozhodčí i vedoucí, probraly se zde všechny disciplíny
hry PLAMEN z hlediska vedoucích i rozhodčích. Úkolu se zhostili členové OORM, kteří školili jednotlivé
disciplíny a odpovídali na dotazy z řad účastníků.
Pro hodnocení seriálu „ v šedesátkování“ byly navrženy 3 varianty. Většinově byla schválena varianta
č. 1, s tím, že každý, kdo bude zařazen do hodnocení, se musí zúčastnit minimálně 3 závodů.
Znění:

Hodnocení je kombinací bodového hodnocení a součtu pořadí. Závodníci na prvním až třicátém místě
získávají body, první místo třicet bodů až třicáté místo jeden bod. Při účasti méně než třiceti
závodníků bodové hodnocení nemění, poslední získá odpovídající počet bodů jeho umístění. Při
neúčasti závodník dostává poslední pořadí v soutěži, které se nezúčastnil.
Závodníci, kteří v celém seriálu nezískají žádný bod budou hodnoceni, podle součtu pořadí v
jednotlivých závodech.

Při shodném součtu bodů nebo pořadí o celkovém výsledku rozhoduje menší průměr lepších časů ve
všech závodech. Při diskvalifikaci, nedokončení, nebo neúčasti se pro potřeby získání průměru použije
čas 90 s pro mladší a starší kategorii , 180 s pro kategorie přípravka. Hodnoceny jsou všechny soutěže,
kterých se závodník zúčastní, nejhorší výsledek se škrtá.
Výhody varianty 1: při neúčasti nebo pokažených pokusech nevzniká bodový odstup, který už nelze
smazat, závodník může kalkulovat co mu přinese případná neúčast v soutěži v případě nemoci, nebo
jiných nepředvídatelných situací.
Nevýhody varianty 1: spočívá v možných kalkulacích umístění, tím může klesnout účast na
jednotlivých soutěžích. Složitější zpracování výsledků.

Od 1.1.2016 je překážka snížena z 80 na 70 cm, kategorii přípravka, modrá přípravka, mladší a starší
dívky a mladší chlapci.
Od 1.9.2016 jsou pro kategorii – starších povoleny i spojky ROTT, s tím že se mohou používat 100
stuhy pro dorost. Pro soutěže na okrese Trutnov bude možnost používat spojky DIN i ROTT již pro
letošní sezónu.
Po obědě rozhodčí vypracovali test o 140 otázkách, které se týkaly hodnocení disciplín. Všichni
zúčastnění splnili limity určené pro obhajobu nebo zařazení do řad rozhodčích pro hru PLAMEN .
Odpolední program pro vedoucí mládeže pokračoval přednáškou o první pomoci, kterou provedl
P..Šafář. Přednáška byla obohacena praktickým cvičením, zpětná vazba na přednášku byla kladná.

Dále bylo na programu:

Vedoucí byli upozorněni na důležitost do zprávy pro VVH SDH vkládat plán práce na další rok. Děti
které chceme odhlásit, činit až k 1.1. následujícího roku – je to kvůli žádostem o datace, protože je
rozhodující počet dětí k 31.12. daného roku.
Nutnost aktualizovat seznam účastníků seriálu v šedesátkování pro letošní ročník – a to IHNED.
Vedoucími bylo schváleno :

OK kolo hry Plamen – bude dvoudenní na stadionu v Úpici 4.-5. 6.2016, zájemci o ubytování nahlásit
včas!. Pro kategorii mladší byl umožněn start 5 členných družstev s tím, že v 5 členech budou
provádět všechny disciplíny (možno střídat děti ),pořadí těchto zkrácených družstev bude řazeno až
za plnohodnotná družstva. V případě, že někdo má např. 10 dětí nelze postavit 2 zkrácená družstva –
vždy má předost plnohodnotné družstvo tj. 9členné.
Upozornění:

Při předávání kroniky k hodnocení na OK bude kronika opatřena výpisem jednotlivých okruhů.
19.4.2016 od 16 hodin je brigáda na úpravu stadionu v Úpici – účast NUTNÁ!!!!!

Výkonnostní třídy – výsledky na DH – do hodnocení budou zařazeny všechny „60“.
Večer proběhl v duchu hry - testu s 20 stanovišti ( hodnoceno velice kladně) a ostatních her a volné
zábavy.
26.3.2016 po snídani se řešili některé organizační věci, vedoucí kolektivů dostali hru „Hasíkoviny“ a
balík čtvrtek .

Po té byly rozdány a vyhodnoceny testy o 40 otázkách. Všichni vedoucí zdárně zkoušku složili či
obhájili. Testů pro příští rok je nutné věnovat větší pozornost. Testové otázky pro příští školení sestaví
P.Jákl.
Na závěr před ukončením proběhla anketa o školení a připomínky.

Školení bylo hodnoceno velice kladně a to jak po organizační a obsahové stránce, tak po stránce
stravování a ubytování.
Po obědě se všichni rozloučili a odjeli spokojeni, někteří méně, někteří více, do svých domovů.

