Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 6. 2. 2017
Poradu nově vzniklé Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen
OORS ) svolala vedoucí OORS Marcela Vaňatová na den 6. 2. 2017 od 15:00 hodin do
prostorů HVP v Českých Budějovicích.
Složení OORS:
Marcela Vaňatová
Jiřina Gramanová
Marie Kolářová
PhDr. Ludmila Vlášková
Josef Plojhar
Václav Maruška
Jakub Nýdl
Lukáš Niedl
Petr Samek

vedoucí
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

( SDH Hvozdec )
( SDH Roudné )
( SDH Ledenice )
( SDH Zborov )
( SDH Dobřejovice )
( SDH Mydlovary )
( SDH Borovany )
( SDH Chotýčany )
( SDH Zliv )

Přítomni byli všichni, nikdo nebyl omluven.

PROGRAM PORADY:

1. Zahájení:
Starosta OSH ČMS České Budějovice Mgr. Jiří Žižka přivítal všechny přítomné a zdůraznil, že tato
rada nově vznikla a byla schválená na zasedání VV OSH České Budějovice dne 31. 1. 2017,
z důvodu zkvalitnění soutěží pořádaných OSH Č. Budějovice / Českobudějovický dvojboj a Velká
cena OSH Č. Budějovice/.Jednání byla přítomná vedoucí kanceláře OSH ČMS pí. Dana Šuldová.
Následně přítomné přivítala i vedoucí OORS Marcela Vaňatová. Zároveň se souhlasem všech
přítomných jmenovala zapisovatelkou OORS pí. J. Gramanovou.
2. Českobudějovický dvojboj:
Členka OORM Jiřina Gramanová seznámila ostatní členy OORS s připravovanými úpravami
v propozicích Českobudějovického dvojboje, kterými se bude zabývat OORM na své poradě 13. 2.
2017 a nově vzniklé propozice předloží OORS a po té ke schválení VV OSH Č. Budějovice.
Návrhy na doplnění propozic:
PhDr. L. Vlášková navrhla, aby pořadatelé dvojbojů při prezenci rozdávali dětem barevné pásky na
ruku / 1 barva ml. žáci, 2. barva st. žáci /, které se následně při plnění disciplín budou rozhodčími
označovat, aby nedocházelo k tomu, že jedno dítě poběží na dané soutěži 2x. Barevné pásky zajistí
OSH Č. Budějovice, kde si je pořadatelé dvojbojů zdarma vyzvednou.
Dále navrhla, aby byl rozeslán hromadný e-mail všem vedoucím kolektivů MH, aby dodali fotky
dětí v elektronické podobě na OSH v Č. Budějovicích, aby jim byly vytvořeny nové průkazky, které
budou mít stávající přílohu s potvrzením o zaplacení příspěvků. S tímto návrhem bude seznámena
OORM a následně vedoucí kolektivů MH na školení.
V. Maruška navrhl, abychom se do budoucna zabývali vytvořením databáze soutěží v PC.

Dále bylo navrženo, aby každý jedinec soutěžil pouze za jeden sbor v daném ročníku
Českobudějovického dvojboje. Při prezenci budou mít pořadatelé k dispozici přihlášky pro kontrolu
s členskými průkazy.
Dále se jednalo o tom, že se na webové stránky OSH dají nové propozice dvojbojů i VC OSH Č.
Budějovice, termíny soutěží, následně výsledky soutěží i propozice dvojbojů i VC OSH Č.
Budějovice a přehledně se oddělí sekce dětí a dospělých.
Poté proběhla diskuze k věkovým kategoriím MH a byla požádána OORM, aby na školení
vedoucích MH provedla anketu pro příští ročník Hry Plamen mezi vedoucími, zda chtějí věkové
kategorie dle nových směrnic Plamenu, či ponechat rozdělení podle starých směrnic.
OZ na děti připraví OORM.

3. Postupová kola pro družstva dospělých:
J. Plojhar připomněl, že je nutné připravit propozice postupových kol.
M. Vaňatová seznámila přítomné členy OORS s doplněním propozic pro:
Obvodová kola:
- soutěže nebudou probíhat s přetlakovým ventilem / dle stanoviska Ústřední odborné
rady soutěží ze svého zasedání 16. 2. 2017 použití přetlakového ventilu v případě jednotné
PPS není nutné v případě použití vlastní PPS přetlakový ventil je pouze doporučen a o jeho
použití rozhoduje pořadatel soutěže /
- v propozicích budou k povinnosti přileb připsány i povinné opasky i v okresním kole i ve
VC Č. Budějovic
- postup do okresního kola se bude nabízet pouze do 3. místa u žen bez ohledu na počet
družstev a u mužů taktéž do 3. místa u celkového počtu soutěžních družstev 9 a od 10-ti
družstev do místa 5.
- v případě člunkové štafety 4x100m budou vždy na posledním úseku hadice.
- nástavec na mašinu je povolen dle platných dodatků na všech soutěžích včetně VC Č. B.
Okresní kolo:
- 3. 6. 2017 se bude konat okresní kolo dospělých na SKP v Č. Budějovicích
- PÚ všech věkových kategorií a následně vyhlášení výsledků v kategoriích ženy nad 30 let a
muži nad 35 let proběhnou na Náplavce v Č. Budějovicích
- M. Kolářová navrhla, aby všichni členové družstva měli jednotný dlouhý či krátký rukáv
Štáb Okresního kola: Hospodář: Dana Šuldová
Hlavní rozhodčí: Jiří Červák
Velitel soutěže: Václav Maruška
Vyhodnocovací skupina: Tomáš Michal a Dana Šuldová
Zdravotnice: pí. Koflová – zjistí P. Samek
- ostatní v propozicích okresního kola zůstává beze změn.

4. Soutěž o Sv. Floriána:
Zde propozice zůstávají beze změn.

5. Velká cena OSH Č. Budějovice:
M. Vaňatová seznámila členy OORS se smyslem seriálu soutěží VC OSH Č. Budějovice,
a to aby provedené změny v propozicích vedly k případnému vrácení některých družstev, která ze
seriálu soutěží odešla, či VC oslovila co možná největší počet soutěžních družstev.
Navrhované změny v propozicích VC:
- doporučit pořadatelům soutěží pro zkvalitnění VC superfinále nejlepších družstev na dané
soutěži
- není podmínkou pro účast ve VC účast na obvodovém kole
- soutěže proběhnou dle platných směrnic z 1. 1. 2012 a pozdějších dodatků z r. 2016
- dojde ke změně v bodování družstev, u mužů bude bodováno prvních 15 družstev dle
umístnění a u žen prvních 10 nejlepších družstev dle navrhovaného klíče. Při
neplatném pokusu nebude družstvo bodováno.
- na závěrečném nástupu bude vždy kompletní družstvo, které se umístnilo na
bodovaném místě, jinak přichází o body
- omluvy z nástupu bude řešit velitel soutěže
- boty s hřeby jsou na VC povoleny
- poslední VC proběhne na HZS v Č. Budějovicích
- vyhodnocení VC: slavnostní vyhlášení celkových výsledků VC s předáním cen proběhne po
skončení seriálu soutěží VC na sále v Chotýčanech, datum bude ještě upřesněn.
- hlavní rozhodčí budou nominováni OSH Č. Budějovice
Propozice všech soutěží pořádaných OSH Č. Budějovice budou předloženy VV OSH ke
schválení.
6. Rozpočet OORS na rok 2017:
Byl navržen rozpočet na soutěže v částce 80 000,-Kč a na provoz OORS v částce 5000,-Kč.

7. ZÁVĚR:
Vedoucí OORS M. Vaňatová poděkovala všem za účast na dnešní schůzce, po domluvě
s přítomným oznámila příští termín konání OORS, který připadl na pondělí 27. 3. 2017 od 15:00
hod, a ukončila jednání OORS v 18:00 hodin.

Zapsala: Jiřina Gramanová v Českých Budějovicích 6. 2. 2017

