Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 11. 9. 2017
Poradu Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS ) svolala
vedoucí OORS Marcela Vaňatová na den 11. 9. 2017 od 15:00 hodin do prostorů HVP v Českých
Budějovicích.
Přítomni:
Marcela Vaňatová
Jiřina Gramanová
Marie Kolářová
PhDr. Ludmila Vlášková
Josef Plojhar
Jakub Nýdl
Lukáš Niedl
Petr Samek

vedoucí
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

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

Omluven:
Václav Maruška

člen

( SDH Mydlovary )

PROGRAM PORADY:
1. Zahájení:
Vedoucí OORS Marcela Vaňatová zahájila tuto poradu, a přivítala všechny členy OORS a pí. D.
Šuldovou.
2. Příprava vyhodnocení VC:
Došlo ke změně termínu konání vyhlášení VC v Chotýčanech z 22. 10. 2017 na 3. 11. 2017 od
18:00 hod.. Pí. Vaňatová požádala p. Nýdla, aby tuto změnu dal na webové stránky OSH v Č.
Budějovicích. Zároveň to bude oznámeno na dvou posledních soutěžích VC, kde budou družstva
oslovena, aby zaslala fotografie či videa ze soutěží VC na emailovou adresu OORS –
OORScb@centrum.cz.
SDH Chotýčany, v zastoupení p. Niedla, zajistí sál v KD Chotýčany, stravování – max. 9 členů za
družstvo, hudbu a videoprojekci.
V průběhu obvodových schůzí budou soutěžním družstvům, která budou vyhodnocena, předány
pozvánky. Pozváno bude 13 družstev mužů a 10 družstev žen. Pozvánky též budou předány hostům,
obsluhám časomíry, sponzorům, zástupcům SDH,
kteří pořádají VC.
P. Nýdl se nabídl, že osloví p. Dorka Matoušů, který nám natočí na video poslední VC v Č.
Budějovicích.

3. Email od p. J. Klečky:
OORS obdržela tento email od p. J. Klečky:
Ahoj,
- založit stránky jako má Jihočeská hasičská liga a nebo Táborská hasičská liga.
- elektronické přihlašování na soutěže, prvních 5 z minulého ročníku muži i ženy právo prvního vybírání.
- na závěrečném nástupu 4 lidi z družstva, letošní pravidlo 7 lidí se nedodržuje pořád.
- start pouze z jedné základny. Soutěžící nevidí ostatní týmy a musí se přehazovat pořadí když má družstvo jedny
hadice a tým v mužích i ženách. ( Dolní Bukovsko, Strážkovice, Chotýčany.....) Na soutěžích v Mydlovarech, Pištíně,
Malešicích a Českých Budějovicích to funguje. Pokud by bylo moc týmů může se ubrat čas na přípravu.
- přihlášky nejsou včas dodávány, pravidlo se nedodržuje. Navrhuji zrušit uzávěrku 7 dnů před konáním soutěže.
- startování do mikrofonu.
- do budoucna zajistit kameramana na soutěže aby natočil všechny útoky.
- aktualizovat okrsky + telefonní číslo na vedoucí obvodu, seznam rozhodčích.
- archiv na staré výsledky.
- změna v bodování ženy prvních 7 muži 15.
Ž-10,8,6,4,3,2,1
M-20,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Bodování takhle mají ve více soutěžích ( JČHL, VCT, THL, EXČR )
- žádný závodník se nesmí dotknout čáry stříkání, čára je nedotknutelná. Foto pošlu.
Prosím o vysvětlení zda to přešlap byl nebo ne?
- průběžná tabulka dětských dvojbojů.
Všechno není z mojí hlavy, je to od více lidí kterých jsem se na soutěžích ptal.
S pozdravem Jaroslav Klečka

OORS se k tomuto emailu vyjádřila takto:
- pokud VV OSH Č. Budějovice schválí vytvoření webových stránek VC OSH Č.
Budějovice, bude možné se přihlašovat elektronicky, mohly by zde být tabulky
s průběžnými výsledky, archiv se starými výsledky, foto galérie, popř. by zde mohl být
současně s VC i Českobudějovický dvojboj, výsledky z jednotlivých dvojbojů jsou na web.
stránkách OSH Č. B.
- omluvy z nástupů nadále nebude přijímat velitel soutěže, ale hlavní rozhodčí
- přihlášky se budou i nadále dodávat 7 dnů před konáním soutěže
- startování do mikrofonu můžeme pořadatelům pro příští ročník VC pouze doporučit, záleží
to na možnostech pořadatele
- jednou základnou a zkrácením doby na přípravu základny, případným natáčením soutěží a
změnami v bodování, se budeme zabývat pro příští ročník VC r. 2018
- na webových stránkách OSH Č. Budějovice je již seznam rozhodčích aktualizován a pí.
Šuldová přislíbila doplnění telef. čísel na vedoucí obvodů
- pí. Vaňatová nám ukázala zaslané foto a o přešlap se na ní nejedná

4. OORS navrhla VV OSH v Č. Budějovicích ke schválení:
-

založení webových stránek VC OSH Č. Budějovice, jejichž součástí by mohl být i
Českobudějovický dvojboj
zakoupení startovních bloků
aby do krajského kola v kategorii dorostu postupovala všechna dorostenecká družstva

5. Různé:
-

p. Samek poděkoval prostřednictvím přítomných, kteří jsou členy VV OSH Č. Budějovice,
za podporu a pomoc při „Zlivském stovkování“
pí. Vlášková dala návrh na pořízení kontejneru na soutěžní překážky / možnost pořízení
v případě vyřazování od HZS /, dále vznesla návrh na uklizení a pořízení seznamu překážek
uložených ve skladu OSH v Resslově ulici
dále bylo upozorněno na malý počet rozhodčích, kteří jezdí po soutěžích
pí. Vlášková požádala pí. Šuldovou, aby byly na web.stránky OSH Č. Budějovice dány
kontakty na pořadatele dvojbojů
na školeních rozhodčích se zaměříme na přípravu základny
na školeních vedoucích dětských kolektivů zase na nevhodné chování některých dětí i
vedoucích a jejich podvádění
6. Závěr:

Vedoucí OORS M. Vaňatová poděkovala všem za účast na dnešní schůzce a ukončila jednání
OORS v 18:45 hodin.

Zapsala: Jiřina Gramanová v Českých Budějovicích 11. 9. 2017

