Zápis OORM konané dne 10.10.2017

Přítomni: Julie Burdychová, Jaroslav Huňát, Miroslava Zubričanová, Pavel Erban,
Bohuslava Hrdinová, Pavel Borůvka, Petr Jákl, Jan Dresler.
Omluveni: Izabela Imrišková, Jan Říha, Zlata Stránská, Lenka Csicso, Vojtěch Suchý.
Hosté: Stanislava Kubíčková
Program:
1) Hodnocení OK ZPV Havlovice
2) Aktualizace seznamu aktivního sportovce
3) Zprávy z jednání ÚRORM
4) Školení vedoucích mládeže
5) Přeborník v šedesátkování okresu Trutnov – ročník 2017/2018
6) Různé

1) Okresní kola ZPV v Havlovicích-hodnocení
Vedoucí OORMM Julie Burdychová po souhlasu ostatních členů OORM přednese na VV
žádost o oficiálním poděkování SDH Havlovice za bezproblémovou organizaci OK ZPV
pro mládež i dorost.
Úkoly pro příští ročníky:
Výrazněji označit terče na střelbu, zajistit možnost aktualizaci v programu - zúčastněných
hlídek přímo na prezenci, aby nevznikaly časové prodlevy při startu jednotlivých hlídek.
2) Vedoucí mládeže na školení upozornit na aktualizaci seznamu aktivních sportovců.

3) Vedoucí OORM přednesla členům rady zprávy z ÚRORM.
Mimo jiné upozornila na školení:
20. – 22.10.2017 proběhne zájmové odborné školení v Přibyslavi.
4. – 5. 11.2017 školení činovníků – kvalifikační stupeň I. V Přibyslavi – zaměřeno na
práci s PC – účast Stanislava Kubíčková.
24.-25.3.2018 Jablonec nad Nisou – mistrovství ČR – v “60“ (mladší+starší)
7.4.2018 Jablonec nad Nisou – mistrovství ČR – v “100“ (dorost).
4) Školení vedoucích mládeže proběhne 4.11.2017 Restauraci a penzionu „U Myšáka“
v Borovnici, poplatek pro SDH 150Kč/os. Školení bude jednodenní!!!
OZ na školení – Bohuslava Hrdinová.

5) Přeborník v šedesátkování okresu Trutnov - ročník 2017/2018
Rada mládeže rozhodla pro příští ročník v 60tkování přidat 1 závod, seriál bude mít tedy
6 soutěží. Do hodnocení ročníku se tedy budou škrtat 2 závody. Podmínkou pro hodnocení
přeborníka se musí tedy závodník účastnit alespoň 4 soutěží.
Důvodem tohoto rozhodnutí je případné znevýhodnění závodníků, kteří se nemohou
účastnit soutěže v Horním Lánově, která byla odložena pro špatné počasí a nebezpečný
terén na hřišti.
6) Různé.
Osvědčení pro vedoucí mládeže a rozhodčí bude do školení vedoucích dle aktuální
evidence doplněno. Rozhodčím budou na jaře 2018 vydány průkazy.
Je třeba zazimovat domeček na stadionu v Úpici! – úkol pro členy rady.

Zapsala: Bohuslava Hrdinová
Ověřil: Pavel Borůvka

