Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 23. 9. 2019
Porada Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS)
byla svolána na den 23. 9. 2019 od 16:00 hodin do Rankova.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů OORS, 1 nepřítomen.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORS a přivítání hostů, kterými byli: Starosta OSH v Č. Budějovicích a
člen SDH Kaliště, jsme byli seznámeni s programem této schůze.
2. Doplnění OORS:
OORS přijala mezi sebe nového člena ze SDH Kaliště.
3. Zhodnocení soutěží VC OSH Č. Budějovice:
Členové OORS, kteří byli přítomni na zatím proběhlých soutěžích zařazených do seriálu VC
OSH Č. Budějovice, zhodnotili tyto soutěže. Člen OORS vypracoval dotazník „Hodnotící list
soutěží VC OSH Č. Budějovice 2019“ pro soutěžní družstva jednotlivých SDH, kteří se
zúčastňují VC. Tento průzkum proběhne v rámci slavnostního vyhodnocení VC 18. 10. 2019
na Hosíně. Po ukončení VC OSH Č. Budějovice se plánuje společná porada s pořadateli
soutěží zařazených do VC.
4. Plánované změny pro VC na r. 2020:
Na 2. 11. 2019 v Mydlovarech je naplánováno praktické školení pro rozhodčí na VC. Tak,
aby vznikla skupina rozhodčích určených pro VC, z kterých si následně pořadatelé soutěží
VC budou moci vybírat rozhodčí pro svou soutěž. Po tomto proškolení bude tento seznam
rozhodčích dán na webové stránky. I nadále OSH Č. Budějovice bude nominovat pouze
hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí by měl být týden před soutěží znát seznam rozhodčích,
kteří se dané soutěže zúčastní.
OORS dále projednávala jednotlivé návrhy na úpravu pravidel VC pro příští ročník VC 2020.
Doporučit pořadatelům soutěží VC, aby soutěže probíhali o sobotách i nedělích z důvodu
mnoha soutěží, sjednotit začátky soutěží na 14:00 hodinu.
Členové OORS reagovali na návrh, aby se VC běhala s úzkými hadicemi, tento návrh nebyl
schválen, OORS navrhla zůstat u hadic širokých.
Po projednání s pořadateli soutěží VC možnost změnit maximální výši doporučeného
startovného na soutěžích z důvodu pořízení lepších cen pro soutěžící.
Pro příští ročník hodnotit pouze 7 míst v kategorii žen z důvodu menšího počtu zúčastněných
ženských družstev na soutěžích.
Dále OORS projednávala otevření rezervací na internetu na delší dobu.
Nadále zůstává věk soutěžícího, že k datu soutěže musí mít dovršený 15. rok.
Bude prováděna kontrola terčů na VC – váha sklopek bude měřena jednotným kalibrem.
Na VC by měl být pokud možno jeden zástupce OORS, který bude kontrolovat
administrativní záležitosti a dodržování pořadí přihlášených soutěžních družstev.
OORS navrhla zachování přítomnosti minimálně 5 členů soutěžního družstva na nástupu.

OSH Č. Budějovice již disponuje novou časomírou, která by měla sloužit pro příští rok 2020
na soutěžích. Umí měřit až 4 dráhy a je určena v PÚ pro sklopky i nástřiky. Na starost by si ji
vzali, po schválení VV OSH Č. Budějovice, dva členové OORS jeden ze SDH Kaliště a druhý
ze SDH Borovany.
OORS projednávala návrh, aby na soutěžích VC byl jednotný startér, případně rozhodčí.
5. Organizační zabezpečení soutěží:
Vedoucí OORS požádala členku OORS o vypracování OZ všech tří okresních a krajských kol
soutěží: v PS 2020, Dorostu 2020 a Hry Plamen, ročník 2019/2020, ta přislíbila jeho
vypracování.
6. Návrh OORS VV OSH Č. Budějovice ke schválení:
Nákup překážek a nářadí pro útok CTIF – seznam dodá členka OORS.
Nákup šroubů pro překážky, které opět ve skladu v Resslově ulici nejsou kompletní.
Nákup 3 ks krytů pod seběhy na kladiny.
Nákup 8 ks patek do tartanu pod překážky.
Hasičský automobil zn. Avie, který vlastní OSH Č. Budějovice, má platné technické
osvědčení pouze do 6/2020, OORS žádá VV OSH Č. Budějovice, aby projednal další
naložení s tímto automobilem po tomto datu.
6. Návrh SDH Mydlovary na zvýšení poplatku za použití jejich časomíry na soutěžích na
1500,-Kč. S tím souvisí i případné odsouhlasení poplatku za časomíru OSH Č.
Budějovice použitou na soutěžích.
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7. Termíny a místa postupových kol pro rok 2020:
Okresní kolo hry Plamen pro rok 2019/2020: 30. 5. 2019 ve Zlivi.
Okresní kolo v PS: 6. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu Sokola na Sokolském Ostrově.
Okresní kolo dorostu: 7. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu Sokola na Sokolském
Ostrově, ev. ve Zlivi – dle následné domluvy.
Krajské kolo hry Plamen pro rok 2019/2020: 13. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu
Sokola na Sokolském Ostrově.
Krajské kolo v PS 2020: 20. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu Sokola na Sokolském
Ostrově.
Krajské kolo dorostu 2020: 21. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu Sokola na Sokolském
Ostrově.
MČR hry Plamen pro rok 2019/2020: 26. – 28. 6. 2020 v Jihlavě.
MČR dorostu: 3. – 5. 7. 2020 v Šumperku.
8. Různé:
-

-

11. 7. 2020 se bude konat sjezd SH ČMS.
Bylo vyhověno návrhu soutěžících v dorosteneckých kategoriích, aby soutěže v PS
dospělých a dorostu probíhaly ve dvou dnech.
OORS na podnět soutěžících navrhuje v okresních kolech 2 pokusy v PÚ v kategorii
dorostu i v PS s nenastartovanou PPS a pro okresní a krajská kola jednotné PPS. A pro
okresní a krajská kola ve štafetě 4x100 m na prvním úseku – domeček pro kategorii
muži a dorostenci.
Stravování na okresních a krajských kolech bude zajišťovat SDH Dolní Bukovsko.

-

Na všech vyšších postupových kolech zajistit vyvěšení startovních listin a výsledků.
9. Závěr:

Termín dalšího konání OORS byl stanoven na 29. 10. 2019 od 16:00 hod v hasičské klubovně
v Zalinech. Jednání OORS bylo ukončeno v 18:50 hodin.
Zapsáno 23. 9. 2019 v Rankově dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

