Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 3. 4. 2017
Poradu Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS ) svolala
vedoucí OORS Marcela Vaňatová na den 3. 4. 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 až na Petra Samka, který byl omluven.

PROGRAM PORADY:
1. Zahájení:
Vedoucí OORS Marcela Vaňatová zahájila tuto poradu, a přivítala všechny členy OORS a zvláště
pak pozvaného hosta vedoucího OORM Jiřího Valentu, který se zúčastnil 24. 3. 2017 porady
ohledně konání krajských soutěží v J. Hradci.

2. Úpravy na PPS:
Povoleny jsou požární stříkačky s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu
PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá (čerpadlo nové generace). Ovládání plynu
mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Dále jsou
povoleny požární stříkačky, uvedené v Technických podmínkách vzorových směrnic 2015 jako
"další přenosné stříkačky používané pro PS". Je povolený nástavec na víku čerpadla a držáky savic
na tepelném výměníku (chladiči) do výšky 1cm. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit
na původním místě.
!! Nově je povolen také 4svodý výfuk!!

3. Výška hřebů u bot s hřeby:
OORS navrhla VV OSH v Č. Budějovicích ke schválení výšku hřebů u bot s hřeby pro VC Č.
Budějovice do 12 – ti mm. U postupových kol se výška hřebů řídí platnou směrnicí tj. 6mm.

VV OSH Č. Budějovice schválil na svém zasedání dne 18. 4. 2017 výšku hřebů pro VC Č.
Budějovice do 12-ti mm.

4. Povolení bot s hřeby na jednotlivých VC:
M. Vaňatová kontaktovala pořadatele jednotlivých VC a nikdo z nich nemá námitek proti použití
bot s hřeby. Z toho vyplývá, že boty s hřeby budou moci mít soutěžící na všech VC.

5. Krajské soutěže:
J. Valenta seznámil přítomné s průběhem porady ohledně krajských soutěží.
Dorost:
Družstva dorostenců jsou zatím přihlášená tři / dvě z okresu Č. Budějovice a jedno Strakonického
okresu /, tudíž postupují do krajského kola všechna tři družstva. Dorostenky jsou zastoupeny v šesti
okresích / Č. Budějovice, J. Hradec, Prachatice, Tábor, Strakonice a Písek /. Do krajského kola
postupují vítězky z každého okresního kola. 7. družstvo bude vybráno po skončení okresních kol
z 2. míst a rozhodovat bude nejlepší čas v PÚ z družstev, která se umístnila na druhých místech.
Rozlosované soutěžní pořadí: Dorostenci: 1. Č. Budějovice
2. Strakonice
3. Č. Budějovice
Dorostenky: 1. Písek
2. Strakonice
3. postupující z 2. místa
4. Prachatice
5. Č. Budějovice
6. J. Hradec
7. Tábor
V krajské soutěži dorostu budou dva pokusy v PÚ.
V kategoriích jednotlivců do krajského kola z kola okresního budou postupovat pouze vítězové
jednotlivých věkových kategorií.
Krajská soutěž dorostu se bude konat v J. Hradci 11. 6. 2017.
Hra Plamen:
Krajská soutěž Plamenu se bude konat v N. Včelnici 17. 6. 2017.
Pořadí družstev z jednotlivých okresů: 1. Tábor
2. Strakonice
3. Písek
4. Č. Krumlov
5. Č. Budějovice
6. Prachatice
7. J. Hradec
Požární sport:
Krajská soutěž v PS se bude konat 10. 6. 2017 v J. Hradci.
Rozlosované pořadí mužů a žen z okresů:
Muži: 1. Č. Budějovice
Ženy: 1. Tábor
2. Č. Krumlov
2. Prachatice
3. J. Hradec
3. Č. Krumlov
4. Prachatice
4. Strakonice
5. Tábor
5. J. Hradec
6. Strakonice
6. Č. Budějovice
7. Písek
7. Písek

Všechny kategorie:
Na všechna tři krajská kola náš okres dodá PPS z Týna n. Vltavou i se strojníkem. V případě
poruchy PPS se pokračuje s náhradní PPS bez nároku opakování pokusu.
Protesty na krajských kolech budou přijímáni pouze na originálních formulářích pod kaucemi ve
výši: 1. 500,- Kč
2. 1000,-Kč
3. 1500,- Kč
OZ na krajské soutěže budou dodány.

6. Termín vyhodnocení VC:
Vyhodnocení VC se bude konat 21. 10. 2017 na sále v Chotýčanech. Začátek v 18:00 hodin.
Prostřednictvím okresních webových stránek budou soutěžní družstva osloveni, aby dodali fotky a
videa k prezentaci, která bude probíhat v rámci vyhodnocení VC.

7. Email OORS:
Na žádost členů OORS byla vytvořena emailové adresa OORS, pověřen tím byl Jakub Nýdl, pro
snadnější komunikaci s hasičskou veřejností: OORScb@centrum.cz.

8. Náplň činnosti OORS:
-

-

sledovat kvalitu technických a organizačních podmínek jednotlivých VC / trať, zázemí,
parkoviště apod. /
dohlížet nad pořadateli, aby kontrolovali přihlášky a měli je na soutěži k dispozici
pro postupová kola i VC zachovat kategorie dle směrnic, tj. muži a ženy, nikoliv družstva
smíšená
zajistit ceny na okresní kola všech kategorií: MH, dorost, muži a ženy. U MH dát cenu do
soutěžního družstva dle umístění pro každé dítě / např. náramky, kšiltovky, trička, batohy,
klíčenky, peněženky, propisovací tužky apod., a to vše s hasičskou tématikou /. Zajištění cen
bylo schváleno zasedáním VV OSH Č. Budějovice dne 18. 4. 2017.
OORS bude následně vyhodnocovat a vyjadřovat se k průběhu konání VC
aktualizovat seznam rozhodčích na webových stránkách OSH Č. Budějovice a seřadit dle
abecedního seznamu a dodat sem i platnost zkoušek na rozhodčí
působit na SDH, kdo z nich má vyhovující podmínky, aby uvažoval o pořádání soutěže
v běhu na 100m s překážkami, tento druh soutěží u nás v okrese chybí. První takovou
soutěží bude 23. 4. 2017 ve Zlivi “Jihočeské stovkování“ v kategoriích dorostu, mužů a žen.

9. 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 15. 5. 2017 od 15:00
hod, a ukončila jednání OORS v 17:40 hodin.

Zapsala: Jiřina Gramanová v Českých Budějovicích 3. 4. 2017

