Zápis z jednání OORM 13.2.2018

Přítomni: Julie Burdychová, Pavel Borůvka, Lenka Csicsó, Pavel Erban, Bohuslava Hrdinová, Miroslava
Zubričanová, Jaroslav Huňát, Karel Petr, Vojtěch Suchý

Omluveni: Jan Dresler, Zlata Stránská, Petr Jákl , Jan Říha

Hosté: Stanislava Kubíčková

Program:
1) Nový člen rady – náhradník okr. č.9 za Isabelu Imriškovou
2) Dotaz a žádost SDH Suchovršice
3) Delegování rozhodčích na KK Plamen + dorost
4) OZ OK Uzlovky
5) Žádost o dotaci na školení vedoucích a rozhodčích MH, přeborník v šedesátkování
6) OZ školení rozhodčích
7) Ostatní

1) Za okres č.9 změna zástupce – Karel Petr. Byl přivítán mezi platné členy OORM.
2)

Vedoucí mládeže SDH Suchovršice zaslala žádost o zapůjčení překážek na „60“.
Zapůjčení bylo schváleno s tím, že SDH na své náklady ošetří nátěrem kovové části
zapůjčených překážek. Kotrola bude provedena při jejich vracení – zajistí Pavel
Borůvka. Vedoucí se dotazovala, do které kategorie zařadit dítě pro ročník 2017/2018
narozené v roce 2012 – odpovězeno vedoucí OORM. Rozdělení věkových kategorií z
ÚORM na stránkách OSH – sekce soutěže MH.

3) Na KK kolo Plamen a dorostu konané ve dnech 9.-10.6.2018 je třeba delegovat 6
rozhodčích. Účast potvrdili: Julie Burdychvá, Vojtěch Suchý, Pavel Borůvka – ostatní
do příštího jednání OORM.

4) OZ OK Uzlovky, konané 7.4.2018 v Radvanicích včetně návratky ( do 3.4..2018) vytvoří
a rozešle do sborů pracovnice kanceláře. Zároveň zajistí diplomy,medaile,poháry. Do
Radvanic dopraví ze skladu OSH uzlovačky,časomíru a ostatní potřebný materiál.
Při zeslání OZ je potřeba připemnout vedoucím mládeže odevzdání regitračního listu
kolektivu MH a výměnu průkazů do konce r.2018.
5) Do příštího zasedání OORM budou jednotlivými členy OORM předány vedoucí OORM
podměty a návrhy k žádosti o dotaci na školení a přeborníka v šedesátkování.
6) OZ na školení rozhodčích, které se bude konat 10.3.2018 v Bílých Poličanech včetně
návratky (do 5.3.2018) vytvoří B.Hrdinová , předá na OSH a pracovnice kanceláře
rozešle do sborů. St.Kubíčková připraví test pro rozhodčí a ten předá ke schválení
P.Borůvkovi.
Školitelé: Pavel Borůvka, Julie Burdychová, Jaroslav Huňát, Jaroslav Borůvka, Jan
Dresler, Jitka Paťavová.
7) OSH budou zakoupeny 4ks proudnice„D“ na PÚ CTIF – zajistí P.Borůvka. Do OZ na OK
Plamen bude poznamenáno, že na PÚ CTIF budou používány jednotné proudnice.
Pracovnice kanceláře požádá UHŠ v Bílý Poličanech o zapůjčení strojů na OK Plamen.
Při soutěži „60“ v Hajnici bude kategorii přípravka a mladší zúžena šířka dráhy na 2m,
aby byly zachovány 3 dráhy. Je to z důvodu, že se bude poprvé běhat na tartanu a při
každoročním počtu účastníků by se to nedalo časově zvládnout. Pro kategirii starší se
šířka dráhy nemění, jen budou startovat ve dvou drahách. Organizátor toto oznámí v
OZ na soutěž.

Příští jednání OORM bude 13.3.2018.

Zapsala: Bohuslava Hrdinová
Ověřil: Pavel Borůvka

