Zápis z jednání OORM 14.2.2013
Přítomni: Burdychová, Borůvka Jaroslav, Borůvka Pavel, Urbanová, Šedivá, Huňát,
Čepelková, Raabensteionová
Omluveni: Bábiková, Dressler, Rejmont,
Neomluveni: Program:
1) OZ Uzlovka
2) OZ Školení rozhodčích Plamen a Dorost
3) OZ Tréninkový kemp
4) Různé
a) Organizační zabezpečení OK hry Plamen a Dorostu
b) Organizační zabezpečení Krajského kola hry Plamen a Dorostu
c) Informace k dodatkům ke směrnicím
d) Požární ochrana očima dětí
e) Návrh kempu pro dorost – výstup na věž
f) Změny v termínech a místech soutěží
1) Uzlovka Radvanice – termín konání se mění na sobotu 23. 3. 2013 – místo tělocvična
Radvanice.
Uzávěrka přihlášek 15. 3. 2013.
Presence 8:00-8:30hod.
8:30 hod. zahájení
Rozhodčí na stavy: J. Huňát, I. Čepelková, R. Rejmont
2) Školení rozhodčích proběhne v sobotu 9. 3. 2013 v Radvanicích.
3) 8,00 – 8,30 prezence
Všeobecné podmínky: J. Burdychová
Štafeta 4x60m: J. Dressler
Štafeta PD: J. Huňát
Štafeta CTIF: L. Šedivá
Útok CTIF: p. Podolník
Požární útok: R. Rejmont
Běh na 60m: J. Borůvka
ZPV:
Zajistit přizvání p. Podolníka.
4) Tréninkový kemp
Přihlášky: kemp je v současné době zaplněn cca 50%
Vzhledem k tomu, že z našeho okresu není dosud přihlášen takřka žádný
účastník, budeme informovat o konání kempu sbory s okresu ještě e-mailem, příloha
přihláška.
Prostory ke konání kempu – stadion a sociální zázemí na stadionu zajištěno.
Ubytování tělocvična a ubytovna v Havlovicích. Strava Úpice.
Poplatek stejný jako v loňském roce, záloha nevratná, zaslaná předem na účet.
Dohled na účastníky p. Dressler.
Je nutno zajistit zdravotní službu. Je nutné požádat p. Dresslera, aby zkontroloval
zdravotní kufr OSH a případně doplnil chybějící zdravotní materiál.

Konání OORM se přesouvá ze čtvrtka 4. 4. 2013 na pátek 5. 4. 2013 do Úpice, z důvodu
přípravy tratí.
Je potřeba zapojení více členů OORM do přípravy a konání tréninkového kempu.
Příprava tratí na tréninkový kemp – pátek 5. 4. 2013 od 16:00 hod. stadion Úpice.
Dále je potřeba prověřit možnost čerpání dotací na tento tréninkový kemp.
Z důvodu kvalitního tréninku je nutné zajistit lehkoatletické překážky. Po dohodě členů
rady se prověří možnost jejich výroby.

5) Různé
a) OK Plamen se uskuteční 1.-2. 6. 2013, stadion v Úpici zajištěn.
Občerstvení bude zajišťovat po dohodě okrsek č. 2
Technická četa okrsek č. 4
Okresní kolo Dorostu sobota 8. 6. 2013 Trutnov, společně s okresním kolem PS
b) Krajské kolo Dorostu neděle 9. 6. 2013 Trutnov
Krajské kolo PLAMEN 15. - 16. 6. 2013
Sobota 15. 6. 2013 stadion Trutnov /štafeta 4x60, štafeta CTIF, požární útok/
Přesun do Havlovic, zde ubytování tělocvična, ubytovna atd., vlastní stany
Sociální zázemí včetně sprch zajištěno.
Neděle 16. 6. 2013 v Havlovicích /útok CTIF, štafeta PD, ZPV/
Strava: sobota oběd formou balíčku stadion Trutnov
sobota večeře, neděle snídaně a oběd v Havlovicích
c) Informace k dodatkům ke směrnicím. V našem okrese se držíme pravidel, která jsou
zavedená.
P.Burdychová – na našem okrese je laťka pro vedoucí i rozhodčí postavena vysoko,
na našem okrese máme rozhodčí na vysoké úrovni.
d) Opět je vyhlášena soutěž Požární ochrana očima dětí. Soutěž je zařazena do soutěže o
Pohár OORM. Uzávěrka okresního kola 19. 4. 2013.
e) Možnost uskutečnění tréninkového kempu pro dorost ve výstupu na věž, je třeba
učinit poptávku, zda by byl ze strany sborů zájem.
f) Změny v termínech a místech soutěží:
Uzlovka Radvanice: sobota 23. 3. 2013
Pohárovka Libňatov (PÚ): sobota 27. 7. 2013
ZPV okresní kolo: 21. 9. 2013 Radvanice
Pohárovka Hřibojedy(PÚ, štafeta PD v Libotově): 7. 9. 2013
g) Připomínáme nahlášení závodníků na 60m překážek do 31. 3. 2013
h) Šátky první pomoci , na kterých jsme se dohodli na školení vedoucích jsou již z části
vyrobeny a další se budou tisknout.

Zapsala: Šedivá Ladislava
Kontrola: Burdychová Julie

