Zápis
Z jednání rady velitelů okresu Trutnov konané dne 6.12.2017
Přítomni:

Ing. Šeps, Hepnar, Pácha, Lukášek, Černý, Materna, Birtus, Špůr

Omluveni: Frynta, Matějka, Vích
Program:

1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
2. Kalendář soutěží na rok 2018
3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
4. Plán práce na rok 2018
5. Různé

Ad 1. Uvítání, kontrola zápisu z minulého jednání
Vedoucí rady Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem
jednání. Zápisem z jednání byla pověřena St. Kubíčková, ověřovatelem zápisu
Birtus Petr.
Kontrola zápisu z minulého jednání: z minulého jednání nám nevznikly žádné
úkoly.
Ad 2. Kalendář soutěží na rok 2018
Ještě stále nejsou všechny soutěže zapsány do kalendáře soutěží pro rok 2018.
OSH Trutnov bude pořádajícím okresem KK PS, které se bude konat dne
23.6.2018 na stadionu v Hradci Králové. Je potřeba zajistit aspoň 10člennou
technickou četu. Technickou četu na OK PS, které se bude konat dne 9.6.2018
v Trutnově bude zajišťovat okrsek č.1. Na OK PS budou probíhat přihlášky
pouze elektronickou cestou.
Ad 3. Příprava školení velitelů JPO II a JPO III
Vzhledem k nepřítomnosti p. Matějky, bude projednáno na dalším jednání
OORR.
Ad 4. Plán práce na rok 2018
Zasedání OORR budou v těchto termínech:
7.3., 23.5., 10.10., 5.12. – vždy od 16h v kanceláři OSH Trutnov.
Na jednání 7.3.2018 je potřeba navrhnout velitele soutěže a hlavního rozhodčího
soutěže OK PS, a zároveň také na KK PS, kde v příštím roce je OSH Trutnov
pořádajícím okresem.
Ad 5. Různé
Ve dnech 17. – 19.8.2018 se koná Pyrocar v Přibyslavi., 6.10.2018 Mistrovství
ČR v TFA v Domažlicích. Postupové kolo TFA pro Královéhradecký kraj se
bude konat 16.6. nebo 17.6. 2018.

Připravují se změny v pravidlech PS, které by měly být platné od 1.1.2018
(např. změna váhy hadic pro 100m – muži 2,5kg / ženy 2kg, změna ve štafetě
4x100m – ženy místo překážky okno budou mít domeček, kde žebřík bude
opřen a doskok bude proveden na podium ve výšce 90cm /alternativní překážka,
na OK lze použít okno od KK již jen domeček). Z tohoto důvodu bude svoláno
menší školení všech aktivních rozhodčích na území okresu Trutnov, ještě bude
upřesněno.
Dne 16.2.2018 od 16h budou probíhat v Přibyslavi zkoušky Hasič I.
Na příští rok, by bylo vhodné při pořádání jakékoli akce, uvádět v názvu vždy
větu: „… u příležitosti 100. výročí vzniku Československa“

Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za práci v roce 2017 a popřál Krásné
svátky a Šťastný Nový rok.
Příští jednání 7.3.2018 od 16:00 hodin

Zapsala: Kubíčková Stanislava

Ověřil: Birtus Petr

