Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 4. 3. 2019
Porada Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS)
byla svolána na den 4. 3. 2019 od 15:00 hod do prostorů HVP v Č. Budějovicích. Na tuto
schůzku byl pozván člen SDH Rudolfov, který zajišťoval časomíru OSH Č. Budějovice na
soutěže. Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů OORS, 1 byl omluven.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORS jsme byli seznámeni s programem této schůze.
2. Organizační zabezpečení soutěží:
OZ na hasičskou soutěž – Florián 2019 byla již vypracována. OZ na obvodní a okresní kola v
PS i na Velkou cenu OSH České Budějovice bude ještě upraveno a předáno do jednotlivých
SDH na obvodových schůzích našeho okresu, které budou probíhat v termínu od 1. do 5. 4.
2019.
3. Časomíra OSH v Českých Budějovicích:
Na toto téma proběhla dlouhá diskuze. Hasičský automobil zn. Avie, který vlastní OSH Č.
Budějovice, nemá platnou technickou kontrolu a již ji nelze dle předpisů získat, tudíž OORS
navrhla k posouzení VV OSH Č. Budějovice tyto varianty na získání časomíry s přihlédnutím
k velikosti našeho okresu a počtu členů:
a) Pořídit kompletní novou časomíru za cca 158 000,- Kč, na kterou je již zaplacená
záloha ve výši 60 000,- Kč, která by v případě měření na 30 ze 40 soutěžích ročně –
některé termíny se prolínají, které pořádá OSH Č. Budějovice byla návratnost do šesti
let, když budeme počítat pronájem cizích časomír za 1000,- Kč za jednu soutěž.
S touto variantou však souvisí pořízení automobilu např. z dotačního titulu nebo
vyřazeného od HZS, KÚ či RZS a zajištění obsluhy časomíry.
b) Modernizace stávající časomíry – s tím souvisí zajištění většího automobilu a taktéž
zajištění obsluhy časomíry.
c) Zaplacenou zálohu 60 000,-Kč použít na standartní časomíru, která však nebude
splňovat kritéria pro Štafetu 4x100m a pro Běh na 100 m s překážkami. Však pořízení
automobilu i zajištění obsluhy časomíry je také nutností.
d) Zjednávat si časomíry na soutěže za úplatu z okresu Č. Budějovice. Časomíru vlastní:
SDH Mydlovary, SDH Neplachov, SDH Sedlec, SDH Lišov, SDH Ohrazeníčko, SDH
Zaliny a někteří členové SDH soukromě.
Toto jsou čtyři varianty, které na dnešním zasedání navrhnula OORS a předkládá je VV OSH
v Č. Budějovicích k projednání.

4. Různé:
a) Nominace rozhodčích na krajské soutěže proběhne v rámci školení rozhodčích na PS

b)
c)
d)
e)
f)

16. 3. 2019 v Plavu. Na tomto školení budou školit dva členové OORS. Na závěr
tohoto školení budou všichni rozhodčí psát nové testy z platných pravidel PS.
OORS bude apelovat na rozhodčí na jednotlivých soutěžích, aby řádně kontrolovaly
členské průkazy.
Okresní soutěž v kategorii dorostu se pravděpodobně bude konat v sobotu 8. 6. 2019
po okresní soutěži v PS. Termín ještě bude včas upřesněn.
Krajská porada ke krajským soutěžím se bude konat 29. 3. 2019, které se zúčastní
zástupci našeho okresu.
Časomíra na okresní soutěž v kategorii dorostu i v PS pro disciplínu Běh na 100 m
s překážkami je přislíbena, ale je pouze pro měření dvou drah.
Na příští schůzce OORS budou projednány technické čety pro jednotlivé okresní
soutěže.
5. Závěr:

Termín dalšího konání OORS byl stanoven na 20. 5. 2019 od 15:00 hod v salonku restaurace
U Maxe v Mladém. Jednání OORS bylo ukončeno v 17:10 hodin.
Zapsáno 4. 3. 2019 v Č. Budějovicích dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

