6. 5 . 2021 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM Trutnov
Přítomni: Burdychová, Borůvka, Borůvková, Suchý, Šedivá, Stránská, Říha, Řídil, Erban, Čápová,
Omluveni: Zubričanová, Machačová, Kubíčková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

informace z jednání ÚORM
Aktuální omezení týkající se činnosti kolektivů mladých hasičů
Informace z jednání KORM Královehradeckého kraje
Organizační zabezpečení okresního kola
Podpora podaných projektů pro čerpání dotačních programů královéhradeckého kraje na rok 2021
Různé

1. INFORMACE Z JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE
S ohledem na vývoj pandemické situace zpracovala ÚORM již v březnu možné časovou osu konání
postupových soutěží hry Plamen a soutěží dorostu SH ČMS v požárním sportu v roce 2021.
Ta připouští 3 varianty (pro všechny jsou výchozím prvkem termíny plánovaných Mistrovství ČR):
VARIANTA 1: Okresní i krajská kola a Mistrovství ČR proběhnou v „běžných“ termínech bez omezení, dle
kalendářů soutěží OSH, KSH (květen, červen) a „běžným“ způsobem (tradiční počty účastníků i počty
disciplín).
VARIANTA 2: Okresní i krajská kola a Mistrovství ČR proběhnou v termínech (konec května, začátek
června) s omezeními.
VARIANTA 3: Okresní ani krajská kola nebude možno ve výše uvedených termínech pro soutěže družstev
uskutečnit.
a) Vyšší kola postupových soutěží družstev (Plamen, dorost) SE NEUSKUTEČNÍ.
b) V případě zlepšujících se podmínek bude doporučeno pořádání alespoň okresních kol družstev a
vyhodnocení ročníku 2020/2021 v plném nebo omezeném rozsahu disciplín atd. do 30.09.2021 v rámci
OSH.
c) Dle aktuálních podmínek se pokusíme uspořádat aspoň Mistrovství ČR ve vybraných individuálních
disciplínách (předpoklad 100 m dorost a 60 m hra Plamen).
Celé znění dokumentu časové osy konání postupových soutěží mládeže 2021 naleznete na webové adrese:
https://mladez.dh.cz/images/Dokumenty/mladez/MCR-Plamendorost/2021/Casova_osa_konani_postupovych_soutezi.docx
Dne 29.4.2021 schválila ÚORM Metodickou pomůcku pro postupové soutěže sportovní části hry
Plamen a dorostu v požárním sportu v roce 2021 (dokument je přílohou zápisu).
Tento dokument metodicky upřesňuje, jakým způsobem bude možné v letošním roce uspořádat postupová
kola soutěží mládeže (samozřejmě pokud to dovolí aktuální omezení).
Součástí pokynu jsou termíny pro uspořádání jednotlivých postupových kol:
- okresní kola hry Plamen do 30.5.2021
- okresní kola dorostu do 30.5.2021
- krajská kola hry Plamen do 20.6.2021
- krajská kola dorostu do 27.6.2021
- MČR hry Plamen 26.-27.6.2021 (Jihlava)
- MČR dorostu 3.-5.7.2021 (Zábřeh)
Metodický pokyn se dále zabývá úpravou počtu disciplín pro jednotlivá postupová kola, případnou úpravou
materiálu a překážek, a především návrhem organizačních úprav navazujících na aktuální stav pandemických
opatření.
S plným zněním těchto dvou dokumentů vydaných ÚORM máte možnost se seznámit.
Z těchto materiálů vycházela také při svém jednání KORM KHK (4.5.) a OORM Náchod (5.5.) při plánování
činnosti po předpokládaném rozvolnění současných protipandemických opatření.
2. AKTUÁLNÍ STAV OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE ČINNOSTI KOLEKTIVŮ MH
V příloze zápisu jednání naleznete poměrně obsáhlý výpis z aktuálních opatření zveřejněných na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které se týkají činnosti kolektivů MH. Jelikož se
aktuálnost těchto nařízení a omezení neustále mění, je třeba průběžně sledovat jejich platnost. Proto jsou
součástí výpisu také přímé odkazy na webové stránky - COVID portál Ministerstva zdravotnictví (respektive
na jednotlivé části týkající se volného času a volnočasových aktivit).

Co je pro nás z těchto nařízení nejpodstatnější:
- v Královéhradeckém kraji mohou být otevřeny sportovní volnočasové aktivity pro děti do 18 let (je
tedy možné organizovat i schůzky kolektivů MH - přesněji řečeno tréninky) za dodržení následujících
podmínek:
a) mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti ve skupinách nejvýše 20 osob, přičemž na 1 sportujícího
připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště,
b) vedoucí vede písemnou evidenci účastníků (docházku)
c) účastníci se před zahájením prokáží negativním PCR testem na přítomnost viru SARSCoV-2 (nejdéle před
7 dny) či potvrzením o absolvování antigenního testování nejdéle před 72 hodinami, případně potvrzení o
prodělané nemoci nebo certifikátem o očkování (celé znění možností o doložení negativity je uvedeno ve
výpisu - viz. příloha)
d) organizátor zajistí neporušování aktuálně platných hygienických pravidel (dezinfekce, roušky apod.)
- amatérské soutěže jsou v tomto okamžiku stále ještě zakázány (tedy i veškeré hasičské soutěže).
3. INFORMACE Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (BÍLÉ POLIČANY 4.5.2021)
KORM se zabývala zhodnocením aktuálního stavu omezení týkajících se činnosti kolektivů MH.
Seznámila se Metodickým pokynem ÚORM k pořádání postupových soutěží 2021.
Na základě těchto informací rozhodla o přizpůsobení termínů krajských kol mládeže vydanému
metodickému pokynu (zachování plánovaných termínů), pokud do těchto termínů dojde k uvolnění možnosti
pořádání amatérských soutěží. Důvodem k rozhodnutí bylo především zachování možnosti postupu kolektivů
do vyšších kol soutěží (návaznost na termín vyšších kol).
Všichni chápeme, že tyto termíny jsou velmi šibeniční, neumožňující řádnou přípravu soutěžních družstev,
ale v tomto okamžiku a za těchto podmínek jsme přesvědčeni, že tento postup je správným rozhodnutím.
Odpovídá také výsledkům průzkumu provedeném mezi kolektivy MH okresu Náchod, ve kterém o účast na
kvalifikační soutěži hry Plamen v termínu do 30.5.2021 projevilo předběžně zájem 14 družstev.
PŘÍPRAVA KK HRY PLAMEN 2021
(POZOR: soutěž se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce v opačném případě bude rozhodnuto dle aktuální situace o případném posunu termínu či zrušení akce)
- termín a místo konání: 19. 6. 2021, hasičský stadion Hradec Králové
- do krajského kola postupují z každého okresu 2 družstva starších
(rozlosování startovních čísel: 1-2 HK, 3-4 NA, 5-6 RK, 7-8 TU, 9-10 JC)
- KK hry Plamen se bude skládat ze 3 disciplín:
- štafeta dvojic: dle směrnice hry Plamen
2 pokusy (souběžně)
- štafeta 4x60 m: dle směrnice hry Plamen, na 2.úseku bude pro všechny jednotně překážka 70 cm
2 pokusy (start obou štafet družstva současně ve dvou drahách)
- požární útok Plamen: dle směrnice hry Plamen, jednotný stroj PS-12
1 pokus
- soutěž proběhne systémem oddělených sektorů jednotlivých disciplín, po kterých se budou v časovém
intervalu 15 minut přesouvat soutěžní družstva dle vylosovaných startovních čísel
pořadí sektorů: prezence - štafeta dvojic - štafeta 4x60m - požární útok Plamen
- vypracováním OZ soutěže pověřen okres RK
- každé OSH deleguje na KK 6 rozhodčích
PŘÍPRAVA KK SOUTĚŽE DOROSTU 2021
(POZOR: soutěž se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce v opačném případě bude rozhodnuto dle aktuální situace o případném posunu termínu či zrušení akce)
- termín a místo konání: 19. -20. 6. 2021, hasičský stadion Hradec Králové
- do krajského kola postupují z každého okresu 1 družstvo dorostenců a 1 družstvo dorostenek
6 jednotlivců (z každé kategorie 1)
(rozlosování startovních čísel: 1 RK, 2 HK, 3 TU, 4 JC, 5 NA - platí pro všechny kategorie)
- KK soutěže dorostu se bude skládat z těchto disciplín:
soutěž družstev: běh na 100 m, test, požární útok
soutěž jednotlivců: běh na 100 m, test
- v sobotu 19.6.2021 odpoledne proběhne soutěž jednotlivců kategorií:
mladší dorostenky, střední dorostenky, starší dorostenky (dle časového harmonogramu)
mladší dorostenci, střední dorostenky (dle časového harmonogramu)
- v neděli 20.6.2021 proběhne soutěž kategorií:

dorostenci družstva, jednotlivci starší dorostenci, dorostenky družstva (dle časového harmonogramu)
4. PŘÍPRAVA OKRESNÍCH KOL SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE 2021
Vedoucí OORM Náchod seznámil členy rady se závěry jednání KORM dne 4. 5. 2021 a přípravou krajských
kol soutěží mládeže. KORM odsouhlasila v rámci kraje jednotnost počtu a výběru disciplín pro krajská a
okresní kola soutěží mládeže.
Na základě těchto závěrů OORM projednala a schválila rámcovou přípravu okresních kol soutěží mládeže
v roce 2021. Vše opět vychází z předpokladu, že se uvolní opatření k pořádání amatérských soutěží.
OORM v souvislosti s přípravou okresních postupových kol soutěží mládeže 2021 projednala a odsouhlasila
tyto základní body:
- Uspořádání kvalifikační soutěže ve hře Plamen 5. 6. 2021 (dle vydaného Metodického pokynu ÚORM),
ze které vzejdou postupující kolektivy do krajského kola v kategorii starší
- Uspořádání kvalifikační soutěže dorostu (dle vydaného Metodického pokynu ÚORM)
- Úprava věkové hranice závodníků pro soutěžní ročník 2020-2021:
OORM rozhodla o prodloužení platnosti věkových kategorií závodníků pro soutěžní ročník 2020-2021 (dle
platné tabulky) do 30. 9. 2021.
PŘÍPRAVA KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽE HRY PLAMEN 2021
(POZOR: soutěž se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce v opačném případě bude rozhodnuto dle aktuální situace o případném posunu termínu či zrušení akce)
- termín a místo konání: 5. 6. 2021, areál hasičské zbrojnice Radvanice a Jívka
- kvalifikační soutěž hry Plamen se bude skládat ze 3 disciplín:
- štafeta dvojic: dle směrnice hry Plamen
2 pokusy (souběžně)
- štafeta 4x60 m: dle směrnice hry Plamen, na 2.úseku bude pro všechny jednotně překážka 70 cm
2 pokusy za sebou v jedné dráze
- požární útok Plamen: dle směrnice hry Plamen, jednotný stroj PS-12
1 pokus
- soutěž proběhne systémem oddělených sektorů jednotlivých disciplín, po kterých se budou v časovém
intervalu 10 minut přesouvat soutěžní družstva dle vylosovaných startovních čísel
pořadí sektorů: prezence - štafeta dvojic - štafeta 4x60m (Radvaice) - požární útok Plamen (Jívka)
- rozlosování startovních čísel bude provedeno po ukončení termínu pro podání přihlášek
- soutěž proběhne:
bez nástupů
bez stravování a občerstvení
bez diváků
bez vyhodnocení
bez využití vnitřních prostor
PŘÍPRAVA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU 2021
(POZOR: soutěž se uskuteční pouze v případě povolení amatérských soutěží k termínu konání akce v opačném případě bude rozhodnuto dle aktuální situace o případném posunu termínu či zrušení akce)
- termín a místo konání:
Dorost družstva:
5.6. 2021 Jívka v odpoledních hodinách
Disciplíny pro dorost družstva PÚ (1pokus) a test (5členů družstva)
Dorost jednotlivci:
6. 6.2021, areál ZŠ Plhov v Náchodě (v rámci soutěže Běloveský kilo)
jednotlivci všechny kategorie - disciplína běh na 100 m a test
- soutěž proběhne:
bez nástupů
bez stravování a občerstvení
bez diváků
bez vyhodnocení
bez využití vnitřních prostor
5. PODPORA PODANÝCH PROJEKTŮ PRO ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2021
Dne 5.5.2021 bylo zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schváleno přidělení finanční podpory formou

dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti regionální rozvoj.
V programu 21RRDU5 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Schválená výše dotace již byla připsána k jednotlivým projektům žadatelů na dotačním portálu DOTIS.
6. RŮZNÉ

