Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín: 9. duben 2015 od 18,00 hod.

Přítomni:
SDH
Hosté

-

Omluveni:
SDH -

Český Brod, Červený Hrádek, Klučov, Ovčáry, Starý Kolín, Třebovle, Tuchoraz, Žiželice
Ing. Petr Polášek

Ratenice, Rostoklaty, Kostelec…

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM
Branný závod hry Plamen: - 5. října, Starý Kolín
- výborně připraveno pořadateli, nečekaně vysoká účast hlídek (cca 170 dětí)
Zimní halová soutěž: - březen 2014, Bečváry – pořádal SDH Červený Hrádek
- 99 dětí
- zajímavě, netradičně pojato, stísněnější podmínky, ale zdařilé, pochvala
Zimní tábor : - 1. týden v únoru, pořádal SDH Klučov, Bartošovice v Orl. horách
Podlipanská liga, Polabská liga – celoroční, zvyšující se účast
Školení vedoucích, Kurz rozhodčích mládeže II. st – 21.-22.11.2014 ve Velkém Oseku
Máme konečně své držitele kval. I. st. rozhodčího pro soutěže mládeže – úspěšně zvládli naši chemici
Ing. Petr Polášek a Ing. Pepa Zvoník – gratulace a díky
2) PLÁNOVANÉ AKCE
18. dubna 2015 SDH Klučov- Klučovská ulice
25. dubna 2015 SDH Kostelec n/Č lesy - Kostelecké útoky
Podlipanská liga – termíny soutěží na www.podlipanskaliga.cz, kategorie přípravka, ml. žáci, st. žáci, dorost
Polabská liga – termíny soutěží na www.oshkolin.cz, kategorie mladší žáci, starší žáci
27. září 2015 – soutěž přípravek v Českém Brodě – OORM navrhne další disciplíny k PÚ (úkol pro členy
OORM /vedoucí : posílejte svoje návrhy na jednoduchou disciplínu, např. štafetu)
… a dále dosud neupřesněné memoriály, pohárovky atd.
Okresní kolo hry Plamen a dorostu:
16.05.2015

-

Okresní kolo hry Plamen, Atletický stadion Kolín
postupová soutěž:
nepostupová soutěž:

kompletně všechny disciplíny, včetně obou CTIF
ocenění – diplomy, medaile 1. - 3. místo
mimo CTIF, ale i braňák
ocenění – diplomy, poháry a poukázky pro 1. - 3. místo

Plánovaná účast SDH: (lze očekávat, že skutečnost bude vyšší)
mladší:
2x Červený Hrádek, Klučov, 2x Starý Kolín, Ovčáry,
Třebovle, Tuchoraz, Žiželice
starší:
Červený Hrádek, Klučov, Ovčáry, Třebovle, Tuchoraz,
Žiželice
17.05.2015

-

Okresní soutěž dorostu, Atletický stadion Kolín
Ocenění:

každé zapojené družstvo – poukázka v hodnotě 1.000 Kč do Požární
bezpečnosti, s. r. o.
jednotlivci 1. místo v každé kategorii – medaile
celkové vyhodnocení jednotlivců – 1. – 3. místo plaketa

Plánovaná účast SDH: dorky - Červený Hrádek, Tuchoraz
dorci - Klučov, Ovčáry
smíšený dorost – Třebovle
(… i tady možná bude ještě víc !!!)
Pozvánku na rozhodčí rozešle Pepa Zvoník zvlášť.
L. Hyblerová zpracuje prezenční listinu pro rozhodčí a technickou četu.
Přihlášky zaslat pouze elektronicky, kdo zašle po termínu bude bez stravy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Krajské kolo soutěží mládeže:
19. – 21. červen 2015 – Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu, Atletický stadion Kolín
Zajištění:
rozhodčí – G. Hovorková, P. Hovorka, Ing. Petr Polášek + kolegyně z Vysočiny
technická četa – půjde přes Jirku Bernarda; pomoc dobrovolníků při odvozu materiálu na sobotní a nedělní
odpoledne vítána

3) INFORMACE
-

zajišťovat, aby všechny soutěžící děti byly řádně přihlášeny
dotaz od A. Kardy, zda dorostenci z OSH Kutná Hora mohou soutěžit na naší okresní soutěži – schváleno

-

J. Hybler se 10.04.2015 zúčastní republikového shromáždění vedoucích OORM a KORM v Přibyslavi,
kde se bude jednat o úpravě pravidel. Stanovisko OORM Kolín:
o
o
o
o

úprava hodnocení pokusu u dorostu – sjednotit s pravidly požárního sportu
používání ROTT spojek u starších žáků (60m přek., popř. 4x60m) – jednohlasně proti
posunutí překážek u šedesátek – ponechat 6, posunout 1, zdržel 1 = neměnit
změna překážek v dvojboji (popř. návrh na novou disciplínu) – bez návrhu

4) DISKUZE
- SDH Tuchoraz – informace o plánovaném soustředění v termínu 10. - 11. dubna 2015
- PO očima dětí – vyhodnoceno, účast řada škol, z okresu Kolín pouze SDH Kostelec n/Č lesy, SDH Starý
Kolín

Zapsala: Lída Voslářová

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

