Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
jednání Okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín: 4. 4. 2019 od 18,30h

Přítomni:
SDH
Hosté

-

Omluveni:
SDH -

Klučov, Tuchoraz, Červený Hrádek, Kostelec n. č. l., Starý Kolín, Třebovle, Žiželice, Ovčáry, Kšely
Starostka OSH K. Havlínová, Petr Polášek - rozhodčí
Rostoklaty, Vítězov, Býchory, Poříčany

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.
1) ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ OORM
Branný závod hry Plamen: - v Zibohlavech (pořádal SDH Zibohlavy), velmi dobře připraveno, vysoká účast!!,
poděkování organizátorům
- pro další akce, nejen ZPV – pokud není dostačující kapacita WC, nutno objednat TOI TOI
- výsledky budou zveřejňovány bez podrobností o dosažených výkonech (časy, tr. body atd.),
není možné dodatečně, třeba po týdnu, upravovat
- připomínka, zda by nešlo starší hlídky pustit na start jako první a mladším udělat prezenci
třeba až v poledne – negativa málo rozhodčích – do další schůzky popřemýšlet jak by se
dalo vyřešit
Podlipanská liga, Polabská liga – startují i družstva mládeže, úroveň i účast roste
Školení vedoucích, ve Velkém Oseku – 10./11.11.2018
Zimní akce :
- Zimní tábor - pořádal pouze SDH Klučov, účast 26 osob, Zdobnice, Orlické hory
- Individuální akce sborů (kino, výlety…)
Zimní soutěž:
- pořádal SDH Rostoklaty, téma „Cesta za pokladem“, účast 5 sborů (Ovčáry, Klučov, Kšely, Červený
Hrádek, Rostoklaty), hodnoceno vesměs kladně, jen počasí nevyšlo
- halové překážkové sprintování v Č. Brodě, pořádal SDH Kostelec + ???
Školení rozhodčích mládeže – proběhlo ve Velkém Oseku 30. 3. 2019., účast 5 osob (3 prošli)
- Upadá počet proškolených rozhodčích – do příště vymyslet jak přimět více lidí, aby složili školení

2) PLÁNOVANÉ AKCE
- Klučovská ulice: 27. 4. 2019
- Kostelecké útoky : 20. 4. 2019
- 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 21. 6. v Mladá Boleslav
- Krajské kolo v PS 15./16. 6. Kutná Hora – je sice pro dospělé, ale při přípravě a organizaci se jistě
budeme podílet

-

Krajské setkání přípravek – neděle 15. 9. okr. Mělník
Vitězovské šedesátkování – 15. 9. 2019 areál Velim
Železný hasič a oslavy Ovčáry 31. 8. 2019
Setkání přípravek Český Brod 8. 9. 2019
ZPV – Rada schválila termín konání v sobotu 5. října na (v) Červeném Hrádku
Bude nutné učinit opatření vůči těm SDH, které se přihlásí na určitou akci a poté se bez omluvy, nebo na
poslední chvíli (kromě závažných důvodů) nezúčastní – zbytečně zajištěná strava, ceny apod.

3) OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN A DOROSTU
Okresní kolo hry Plamen, Atletický stadion Kolín 18. 5. 2019
-

Příprava v pátek 17. 5. 2019 od 18hodin

-

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 st. 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.
-

Dát pozor na ročníky – viz tabulka na stránkách OSH Kolín

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.
Předpokládaná účast:
Tuchoraz 1st.NP , Č. Hrádek 1st.P - 2ml, Třebovle 1st.NP -1ml, Žiželice1ml, Kšely 1ml,
St. Kolín 1 st.P - 3 ml. Ovčáry 1st.P - 2ml, Kostelec 1st.P - 2ml, Klučov 1st.P - 2ml
-

Okresní soutěž dorostu, Atletický stadion Kolín 19. 5. 2019
Opět spolu se soutěží dospělých v PS
Stejně jako loni Rada schválila pravidla startu soutěžících:
- BUDE povolen současný start v dorostu i v soutěži v PS
- soutěž proběhne dle platných Směrnic
- 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.
Předpokládaná účast
Tuchora 3 jednotlivkyně, Č. Hrádek – dorky dorci, Žiželice 5jednotlivců, Třebovle 3jednotlivci, St. Kolín
jednotlivci, Kšely dorky, Ovčáry – jednotlivci, Kostelec – smíšené družstvo, Klučov – dorci, jednotlivkyně
NÁVRH – uspořádat Branný závod i pro dorost (družstva i jednotlivce) – pro příští ročník
- Termín - podzim
- Materiálně zajistí převážně OSH
- na okresním kole zjistit zájem a bude rozhodnuto zda tuto soutěž uspořádáme jako povinnou
4) DOTACE

MŮJ KLUB – dle informace se uskutečňují kontroly od finančního úřadu, jedním z témat kontroly je
evidence docházky dětí (kdy se sešly, jaká byla účast atd.), a to až za 2 roky zpětně!!!
Dotace OSH - přesné rozdělení dotace bude stanoveno na základě jejich výše pro okres
5) OKRESNÍ KOLO PS
- ženy poběží na prvním úseku štafety 4x100m barieru s oknem
- na krajském kole již bude místo bariery s oknem umístěn domek s plošinkou
- v Kostelci bude v určitých termínech postaven domek, kde bude možnost si domek zkoušet – termíny budou
včas uveřejněny
- Pepa Zvoník, Petr Polášek a Jan Hybler připraví propozice, kde budou uvedeny změny a rozdíly mezi
dorostem a PS

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

