Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín: 23.3.2017 od 18h

Přítomni:
SDH
Hosté

Klučov, Tuchoraz, Červený Hrádek, Kostelec n. č. l., Plaňany, Starý Kolín, Třebovle, Žiželice,
Býchory
Starostka OSH K. Havlínová

Omluveni:
SDH - Ratenice, Ovčáry, Poříčany, Kšely, Zibohlavy, Rostoklaty, Rasochy
Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM
Branný závod hry Plamen: - v Lipanech (pořádal SDH Třebovle), velmi dobře připraveno, vysoká účast!!,
poděkování organizátorům
Podlipanská liga, Polabská liga – startují i družstva mládeže, úroveň i účast roste
Školení vedoucích, ve Velkém Oseku – 4./5.11.2016
Zimní akce :
- Zimní tábor - pořádal pouze SDH Klučov, účast 21 osob, Souvlastní, Orlické hory
- Individuální akce sborů (kino, výlety…)
Zimní halová soutěž:
- pořádal SDH Klučov, spíše jarní a většinou pod širým nebem, téma „Dobytí pravěkého hradiště“, účast cca
90 dětí, cca 40 doprovodu, hodnoceno vesměs kladně
Přeškolení rozhodčích mládeže – proběhlo ve Velkém Oseku 25.2., zbývající budou proškolení v náhradní
termínu 8.4.2017 od 8 hod. v Klučově, sokolovně - cca 1,5 hod. proškolení
2) PLÁNOVANÉ AKCE
- 8.dubna:
- od 8.00 – přeškolení rozhodčích mládeže (těch, co nemohli v termínu 25.2.)
- poté od 9:30 – kurz první pomoci (zejména pro rozhodčí, dle kapacity i pro ostatní, viz web OSH)
- obě na sebe navazující akce v sokolovně v Klučově
- Klučovská ulice: 29.4.2017
- Kostelecké útoky : 22.4.2017
- 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
… a dále dosud neupřesněné memoriály, pohárovky atd.
- Krajské kolo Plamen a dorostu 9. – 11.6. v Kutné Hoře
- Krajské kolo v PS 24./25.6. Kolín – je sice pro dospělé, ale při přípravě a organizaci se jistě budeme
podílet
- Krajské setkání přípravek – neděle 17.9. Sedlčany (okr. Příbram)
- ZPV – Rada schválila termín konání v sobotu 7.října, dosud jsou 2 zájemci o pořádání, rozhodne se
losem při Okr. soutěži

3) INFORMACE
Akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ – 28.4.2017
4) OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN A DOROSTU
Okresní kolo hry Plamen, Atletický stadion Kolín 20.5. 2017
postupová soutěž: všechny disciplíny hry Plamen
nepostupová soutěž: mimo disciplín CTIF, ale i braňák
Započítání výsledku podzimního ZPV:
- Postupová soutěž – družstva, účastnící se na jaře Postupové soutěže, si ze ZPV zapíší „redukované
pořadí“, tzn. nejlépe umístěné družstvo v ZPV zapíše 1 bod, druhé nejlépe umístěné 2 body atd.
- Nepostupová s. a mladší – družstva zapíší skutečně na podzim dosažené pořadí (bez ohledu na počet
družstev, účastnících se jarní soutěže). Družstva, která na podzim nestartovala, zapíší umístění v ZPV o
jedno vyšší, než byl počet startujících družstev v patřičné kategorii.
Bude nutné pečlivě vybrat osoby, které se za sbor budou účastnit v tech. četě, nebo jako rozhodčí. Nutné, aby
tito dorazili dříve a bylo možno v předstihu obsadit jednotlivé disciplíny atd.
Harmonogram bude vypracován a rozeslán.
-

Okresní soutěž dorostu, Atletický stadion Kolín 21.5. 2017
Opět spolu se soutěží dospělých v PS
Oproti minulým rokům Rada schválila nová pravidla startu soutěžících:
- NEBUDE povolen současný start v dorostu i v soutěži v PS (tedy buďto v dorostu, nebo za dospělé)
- každý závodník může startovat POUZE za 1 družstvo dorostu (nebude tedy možné, aby se jeho čas
ze 100m započítal např. družstvu dorostenců a taky družstvu smíšenému)
- závodník, startující za družstvo, může být přihlášen i v soutěži jednotlivců. Takový závodník musí
absolvovat i disciplínu „dvojboj“. V disciplíně 100m s přek. (kluci) bude muset překonávat překážky
dle pravidel pro družstvo (vysoká bariéra i kladina) bez ohledu na to, ve které věkové kategorii
jednotlivců soutěží. „Čistý“ jednotlivec (ten, co není součástí družstva) bude mít samozřejmě
překážky ve stovkách dle své věkové kategorie.
- závodník, který nenastoupí k disciplíně „dvojboj“, bude z hodnocení jednotlivců vyřazen

Opět bude třeba s pomocí v tech. četě a rozhodčích.
5)

DOTACE
Vzhledem k tomu, že padla podmínka vyúčtovat dotace podvojným účetnictvím, můžeme se vrátit ke
způsobu jejich rozdělení tak, jako už před lety (tedy peníze přímo do sboru, proti vyúčtování nákladů).
Přesné rozdělení dotace bude stanoveno na základě jejich výše pro okres.

6) Vzduchovky
OSH nakoupilo 5 ks nových vzduchovek pro hru Plamen. Je tedy třeba pěti starších se zbavit (jsou
funkční). Rada rozhodla, že budou převedeny na sbory - po jednom kusu. Nedostane se na všechny, kdo
získá rozhodneme losem při Okr. soutěži.

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

