Zápis z jednání OORM OSH Karlovy Vary dne 22. 06. 2017
od 18:00 hodin v Nové Roli
Přítomni:

Plačková Anna, Ježek Vladimír, Podzimková Michaela, Kejvalová Anna ml.,
Turek Václav, Krumphanzlová Kateřina, Slavík Václav, Šedová Alexandra,
Mikula Josef (viz prezenční listina)
Omluveni:
Holman Jaromír, Ježková Monika, Pospěch Miloslav,
Neomluveni: Buxbaum Daniel, Všetečková Knotová Veronika
Hosté:
Klímová Monika (zástupce SDH pořádajícího okresní kolo Plamen 2016/2017)
Před jednáním OORM byli zvoleni:
Zapisovatel: Vladimír Ježek
Ověřovatelé zápisu: Mikula Josef, Turek Václav
Program:
1) zhodnocení okresního kola hry Plamen v Boru
2) zhodnocení okresního kola dorostu v Dalovicích
3) nový ročník hry Plamen a dorostu 2017/2018
4) termíny školení vedoucích a rozhodčích
5) různé
Ad 1)
- pí. Plačková poděkovala pořadatelskému SDH za dobře připravené a zorganizované
okresní kolo hry Plamen v Sadově.
- p. Slavík se připojil k pí Plačkové v kladném hodnocení, pouze nikde nejsou
k dispozici oficiální výsledky okresního kola hry Plamen.
o p. Turek prohlásil, že nedostal oficiální pokyn k oznámení výsledků. Jinak není
problém tyto zveřejnit.
- pí. Plačková osloví a vyzve p. Pospěcha k vyvěšení výsledků na webu OSH.
- p. Ježek poděkoval také jménem rozhodčích. Soutěž probíhala hladce a v klidu.
- pí. Podzimková se omlouvala za stravu během víkendu. (nelze ovlivnit dodavatelskou
firmu)
Ad 2)
- pí. Plačková poděkovala pořadatelskému SDH za připravenou soutěž dorostu.
- chybí druhá sada překážek – soutěže se zpožďují a protahují.
- pí. Krumphanzlová navrhuje sloučit okresní a krajské kolo dorostu z důvodu malého
počtu závodníků a družstev (ušetří se tak minimálně jeden víkend)
- pí. Krumphanzlová - štáb (prezence) příliš horlivě hrotil fotky na starých průkazech,
když jsou ve výrobě průkazky nové. (toto prezence řešila před závodníky a ti nevěděli,
zda vůbec budou k soutěži připuštěni.)

-

pí. Plačková oponovala, OZ kde je aktuální fotka podmínkou účasti. Toto, se řeší již
několik ročníků. Díky novým průkazkám se tento problém odstraní.

Ad 3)
- nový ročník hry Plamen 2017/2018 pořádá SDH Nová Role ve spolupráci s SDH
Mezirolí. ZPV a štafeta požárních dvojic proběhne 22. 10. 2017.
- OZ okresního kola hry Plamen připraví p. Pospěch.
- p. Slavík navrhuje v kategorii přípravka a mladší možnost využít dvou vedoucích při
přípravě disciplín požární útok, štafety 4 x 60 m. a štafety požárních dvojic.
o OORM rozhodla o možném využití dvou vedoucích při přípravě disciplíny
požární útok (vedoucí musí být označeni předepsaným způsobem).
V ostatních disciplínách dle Směrnice není striktně určen počet vedoucích.
- pí. Krumphanzlová navrhuje omezit plnění okruhů Celoroční činnosti – diktát
Směrnice.
o OORM schválila návrh p. Slavíka - okruhy 1, 2 a 4 (volnočasové aktivity)
jako nepovinné a okruh 3 (odznaky odbornosti) nadále jako povinný, kdy
postačí ke splnění okruhu získání minimálně 3 odznaků odborností MH.
- pí. Plačková navrhla upřesnit přestupy v rámci kolektivu v družstvech mezi
podzimním a jarním kolem hry Plamen,
o OORM po diskuzi k tomuto bodu schválila, že kolektiv může vytvořit dvě
družstva pouze v případě, že družstvo I. bude mít v podzimním kole min.
9 členů a pak družstvo II. může mít min. 5 členů. Do jarního kola lze
provést přesun mezi družstvy do max. počtu 4 členů.
- pí. Plačková navrhla upřesnit starty závodníků v rámci kolektivu
o OORM schválila upřesnění, kdy závodníci z kategorie mladší mohou
startovat v rámci soutěže ve své kategorii i v kategorii starší v jeden den –
odpovědnost za závodníka nese vedoucí kolektivu.
- p. Slavík navrhuje možnost využití nadbytečných závodníků pro jiné SDH.
o OORM schválila, že v rámci soutěže lze děti zaregistrované
v Registračním listu kolektivu MH použít pro jiné SDH. Nelze potom
tohoto závodníka použít pro vlastní družstvo v daném kole hry Plamen.
- dorost
o OORM po diskuzi doporučuje spojit okresní a krajské kolo dorostu.
o OORM doporučuje v rámci okresního kola dorostu vytvářet smíšená
družstva (viz Směrnice pro celoroční činnost dorostu).
o OORM schvaluje a povoluje při použití smíšeného družstva ve štafetě 4 x
100m a požárním útoku, lze jednotlivé členy smíšeného družstva postavit i
v kategorii jednotlivců (v kategorii jednotlivců mají možnost postoupit do
vyššího kola).

Ad 4)
- školení vedoucích bude v termínu 18. – 19. 11. 2017 v Teplé (předběžně projednáno)
o 18. – 19. 11. – pouze noví žadatelé.
o 19. 11. – obhajoba – školení formou e-learningu (možnost využít stránky
https://www.vzdelavani-dh.cz/)
o 19. 11. – dotazy + zajistit vhodnou přednášku (např. psycholog HZS – návrh
pí. Krumphanzlové, nebo např. trenérku Blanku Jiskrovou z Energie – návrh p.
Slavíka)
- školení rozhodčích proběhne 16. – 17. 09. 2017 v Čichořicích.
Ad 5)
pí. Krumphanzlová
- navrhuje použít do kategorie přípravka i sedmileté děti. Ročník 2011 ponechat letos
v přípravce.
o OORM po diskuzi navrhuje KORM, aby se Setkání přípravek, mohli
zúčastnit děti, které nedovrší k 30. 06. daného roku sedm let.
p. Slavík
- postrádá vyvěšené výsledky krajského kola hry Plamen.
- špatné a nekvalitní překážky na krajském kole hry Plamen
o p. Ježek odpověděl – překážky dodalo pouze OSH Karlovy Vary z OSH
Sokolov a Cheb nebyli skoro žádné překážky. Žebříková stěna na štafetu CTIF
dodaná OSH Karlovy Vary bude dle domluvy s p. Hubáčkem opravena na
požadované rozměry.
- OZ krajského kola bylo zmatečné
o pí. Plačková se omluvila za odeslání pouze „nástřelu“ OZ krajského kola a to
pouze okresu Karlovy Vary. Ostatní družstva dostali správné OZ.
- vzduchovky na krajském kole nekvalitní – nechat prověřit před krajským kolem hry
Plamen nezávislou osobou.
o OORM navrhuje KORM nákup vzduchovek na KSH
- na krajském kole hry Plamen bylo velmi málo kvalifikovaných rozhodčích
o p. Ježek – z počtu cca 13 nominovaných rozhodčích se krajského kola dorostu
nakonec zúčastnilo pouze 8 lidí. Ostatní se víceméně omluvili pro
zaneprázdněnost (pracovní, soukromou) apod. Okresní kolo jsme schopni
zajistit a také zajišťujeme bez problémů, ale na kraj je s lidmi problém.
o p. Slavík navrhuje zvážit možnost sloučit okresní a krajské kolo hry Plamen do
jednoho termínu.
p. Ježek
- nákup vysílaček pro potřeby OSH na soutěže mládeže – vybavit jimi vozík časomíry
- dotaz na p. Turka ohledně poškozené časomíry při posledním závodě v Chodově. A
využívání notebooku časomírou v rámci soutěží, kde je používána naše časomíra.
o p. Turek odpověděl, že časomíra je poškozená dlouhodobě a poškozuje se
během přepravy na jednotlivé soutěže. Používání notebooku časomírou není
problém, ale bude nutné převést notebook na p. Vaňka, který časomíru
převážně obsluhuje. V současné době ji mám psanou na sebe.

pí. Klímová
- Navrhuje OORM zakoupit vozík pro potřeby časomíry na OSH Karlovy Vary.
Náhrada vozíku užívaného do současnosti (majetek SDH Útvina).
-

Další OORM bude 14. 09. 2017 – pozvánka bude rozeslána členům OORM

Jednání OORM bylo ukončeno ve 20:15.

Zapsal:

Ježek Vladimír

Ověření zápisu:

__________________________

Mikula Josef

__________________________

Turek Václav

__________________________

