Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN
Zápis
z jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín: 25. 4. 2018 od 18:00

Přítomni:
SDH

-

Hosté

-

Omluveni:
SDH -

Klučov, Tuchoraz, Třebovle, Žiželice, Kostelec nad Černými lesy, Starý Kolín, Ovčáry, Býchory,
Český Brod, Kšely, Č. Hrádek,
Starostka OSH K. Havlínová, ing. Petr Polášek
Plaňany, Pečky, Rostoklaty

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM
- Branný závod hry Plamen 7.10.2017 v Krupé, pořádal SDH Kostelec n.Č.l., i přes
nepřízeň počasí velmi
dobře připraveno, poděkování
- Školení vedoucích 10.-11.11.2017 ve Velkém Oseku
- Halová „soutěž“ – dne 24. 3. 2018 v Klučově, přihlášeno 4 SDH (Starý Kolín, Klučov, Č. Hrádek, /SDH
Pečky se nakonec nezúčastnily/), opět netradiční náplň, poděkování zúčastněným
- Školení rozhodčích mládeže – pro malý zájem neproběhlo
- Účast závodníků z některých SDH v soutěžích Českého halového poháru na 60m přek.
- Soustředění SDH Tuchoraz ve Stříbrné Skalici
- Kostelecké útoky – dne 21. 4. 2018, pro všechny kategorie mládeže, vynikající organizace, senzační
počasí!!
- Klučovská ulice 28.4. - na 60 a 100m, vysoká účast
- Polabská a Podlipanská liga v PÚ – obě zahájily 1. kolem 5.5.
2) NÁSLEDNÉ AKCE
- Další kola obou Lig v květnu a červnu
- Okresní soutěže 9. a 10.6.
- Krajské kolo soutěží mládeže – letos proběhne ve Vlašimi v termínu 15. - 17. 6. 2018
3) DOTACE
- MŠMT a MV – dotace byly schváleny ještě není informace v jaké částce
- MŮJ KLUB (program VIII) – byly vyhlášeny první výzvy, dotaci je možné využít na nákup materiálu a
vybavení pro hasičský sport (přilby, dresy, hadice, rozdělovač...)
- MTZ SDH – POZOR!!! -oproti loňskému roku NENÍ MOŽNÉ uplatnit na nákup sportovního materiálu a
vybavení pro hasičský sport, tedy to, s čím „půjdu závodit“ (tedy :přilby, dresy, hadice, rozdělovač…NE!!)
Lze použít na vybavení klubovny (vitríny, stoly, židle…), kancelářský materiál
(pastelky, papír…) apod.
4) OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
- 9. 6. Atletický stadion Kolín
- příprava v pátek 8.6.
- předpokládaná účast – mladší: 3 x Č. Hrádek, 2x Klučov, 3x Starý Kolín, 1x Tuchoraz, 2x Žiželice,
2x Kostelec, 3x Ovčáry, 2x Třebovle, 1x Plaňany, 1xRatenice,
- starší: 1 x Č. Hrádek, 1x Klučov, 1 x Starý Kolín,1x Třebovle, 1x Tuchoraz,
1x Žiželice, 1x Kostelec, 1x Ovčáry, 1x Plaňany, 1xRatenice,
- Účast bude pravděpodobně ještě vyšší

- Celá soutěž v kategorii STARŠÍ bude opět rozdělena na POSTUPOVOU a NEPOSTUPOVOU. Pořadí
v branném závodě bude zredukováno dle počtu účastníků v Kolíně (TEDY: družstva, které běžela na
podzim br. závod, ale v Kolíně už nestartují, budou z pořadí vyřazena a následně umístěné družstvo se tak
posune na uvolněnou pozici. Družstva, která přijedou do Kolína, ale nemají splněný br. závod, budou v
disciplíně branný závod zařazena na pořadí za poslední hodnocené družstvo). Družstva v POSTUPOVÉ
soutěži musí mít splněný i branný závod.
DISCIPLÍNY:
MLADŠÍ:
- 4x60m, dvojice, PÚ (+ branný závod)
STARŠÍ:
- Postupová – 4x60m, dvojice, štafeta 400m CTIF, PÚ CTIF, PÚ (+ br. závod)
- Nepostupová – 4x60m, dvojice, PÚ (+br. závod)
- POZOR NA VĚKOVÉ KATEGORIE!!!!
5) OKRESNÍ KOLO DOROSTU

10. 6. Atletický stadion Kolín
pomoc při přípravě v sobotu večer a v neděli odpoledne
v propozicích budou uvedeny změny v pravidlech, podle kterých nepojedeme, ale na kraji již budou platit
závodníci/ce v kategoriích dorostu mohou startovat i v družstvech dospělých, započítán do hodnocení obou
soutěží jim bude pokus na 100m
- člen/ka družstva dorostu, který/á bude soutěžit i v jednotlivcích, uvede v přihlášce „+ J“ a musí splnit
všechny disciplíny
- předpokládaná účast –
Smíšený – Třebovle, Plaňany, Kostelec
Dorky - Tuchoraz, Kšely,
Dorci – Č.Hrádek, Klučov, St. Kolín, Kšely
Jednotlivci – Tuchoraz, Ovčáry, Kšely, Kostelec, Žiželice, Klučov, Č. Hrádek
-

6) DISKUZE
nové členské průkazky SH ČMS – podrobnosti přes Lucku (kancelář OSH)
6. 7. – memoriál v Červeném Hrádku
- 9. 9. – setkání přípravek Č. Brod

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

