Zápis z jednání Okresní odborné rady soutěží SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 29. 10. 2019
Porada Okresní odborné rady soutěží SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORS)
byla svolána na den 29. 10. 2019 od 16:00 hodin do hasičské klubovny SDH Zaliny.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů OORS, 1 nepřítomen, příchod 1 člena
v 16:25 hod.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORS jsme byli seznámeni s programem této schůze.
2. Slavnostní vyhodnocení VC pro r. 2019:
Slavnostní vyhodnocení VC OSH Č. Budějovice se konalo 18. 10. 2019 na Hosíně. SDH
Hosín byl pochválen za dobrou přípravu této akce. Dále byl pochválen moderátor - člen
OORS, praktické ceny a celý hladký průběh této akce.
3. Zhodnocení soutěží VC OSH Č. Budějovice:
Člen OORS vypracoval dotazník „Hodnotící list soutěží VC OSH Č. Budějovice 2019“ pro
soutěžní družstva jednotlivých SDH, kteří se zúčastňují VC, který pak byl vyhodnocen.
S výsledkem ankety budou pořadatelé soutěží VC seznámeni na příštím jednání OORS, kam
budou přizváni. Tento průzkum proběhl v rámci slavnostního vyhodnocení VC 18. 10. 2019
na Hosíně. Rozsah bodů byl 1 - 5. Celkový dojem všech soutěží zařazených do seriálu VC byl
dobrý a v průměru bylo získáno okolo 50 bodů z možných 80 a celý ročník VC 2019 je na
zvyšující se úrovni.
OORS pro příští ročník VC pro r. 2020 ohlídá, aby rozhodčí na jednotlivých soutěžích
kontrolovali způsobilost dráhy, zaměřili se na chování závodníků a upozorňovali je na
případné nesportovní chování, aby pořadatelé zajistili lepší organizaci VC a zlepšení cen na
VC.
Počet družstev soutěžících je dostačující, ale nebráníme se nováčkům.
4. Návrh OORS na změny pro pořadatele VC na r. 2020:
1. Jedna základna pro všechna družstva, aby si mohli závodníci vzájemně fandit a bylo to
přínosem i pro fanoušky.
2. OORS by ráda zvýšila počet soutěží s nástřikovými terči, ideálně 1 polovina soutěží na
sklopné terče a 2. polovina na terče nástřikové.
3. Urychlit konání konečných nástupů co možná v nejkratším čase po ukončení pokusů.
4. Vytvořit tzv. „Soutěžní Dvojvíkendy“, tak aby jedna soutěž se konala v sobotu a druhá
hned v neděli.
5. Zhodnocení Stovkování - Běh na 100 metrů s překážkami:
V letošním roce proběhly v našem okrese 3 soutěže tohoto typu: 28. 4. 2019 Zlivská stovka,
27. 7. 2019 Bzučánské stovkování a 18. 8. 2019 v Borovanská stovka. Pro další roky se
uvažuje o zařazení těchto soutěží do společně bodovaného seriálu.
Na všech těchto třech soutěžích byla pochválena organizace, dráhy, ceny, technické čety,
moderátor z řad rozhodčích i samotní rozhodčí. Zvláště pak byl vyzdvihnut dobrý nápad SDH
Dobřejovice, kteří na své soutěži měli ještě finále. O tyto soutěže je z řad soutěžících velký
zájem.

6. Obvodová kola v PS pro rok 2020:
Pořádající SDH, kde ještě není termín soutěže, bude včas upřesněn a disciplíny, které budou
probíhat na dané soutěži:
Obvod č. 1: Nové Homole - PÚ a Štafeta 4x100 metrů s překážkami
Obvod č. 2: Střížov - 23. 5. 2020 - jen PÚ
Obvod č. 3: Slavče - 9. 5. 2020 - PÚ a Štafeta 4x100 metrů s překážkami
Obvod č. 4: zřejmě Byňov - bude ještě upřesněn po VVH
Obvod č. 5: Hluboká u Borovan - 23. 5. 2020 - PÚ a Štafeta 4x100 metrů s překážkami
Obvod č. 6: Libnič - jen PÚ
Obvod č. 7: Drahotěšice - PÚ a Štafeta 4x100 metrů s překážkami
Obvod č. 8: Temelín - jen PÚ
Obvod č. 9: Olešník - PÚ a Štafeta 4x100 metrů s překážkami
Obvod č. 10: Břehov - 23. 5. 2020 - jen PÚ.
7. Různé:
-

-

-

Okresní kolo dorostu se bude konat 7. 6. 2020 v Č. Budějovicích na stadionu Sokola
na Sokolském Ostrově.
Hasičská soutěž - Florián 2020 se bude konat 25. 4. 2020 na náplavce pod Dlouhým
mostem v Českých Budějovicích.
Další jednání OORS se bude konat 18. 11. 2019 od 16:00 hod v salonku restaurace U
Maxe v Mladém za společné účasti zástupců pořádajících SDH soutěže VC OSH Č.
Budějovice, kde proběhne společné zhodnocení VC ročníku 2019, dány termíny
soutěží VC pro rok 2020, přijetí případných nových zájemců o pořádání soutěže
zařazené do VC OSH Č. Budějovice a zjištění zájmu o práci v OORS pro příští
volební období z řad pořadatelů či soutěžících.
VV OSH Č. Budějovice se bude konat 19. 11. 2019 - zde budou členové VV OSH Č.
Budějovice seznámeni s výsledkem jednání OORS.
Školení rozhodčích na PS je plánováno na 7. 3. 2020 v restauraci na Ostrově v Plavu.
Před konáním krajských soutěží proběhne společná porada.
Na jednotlivých obvodových schůzích, které se konaly po obvodech v týdnu od 21. 10.
2019 do 25. 10. 2019, byli osloveni a požádáni členové jednotlivých SDH o pomoc na
všech okresních i krajských soutěžích, které v roce 2020 pořádá OSH Č. Budějovice
v podobě technických čet a OORS na dnešním jednání navrhla, aby tyto technické
čety byly za svou práci oceněny.
Na příští OORS budou dodány termíny dětských soutěží zařazených do seriálu
Českobudějovického dvojboje, aby s nimi byli seznámeni pořadatelé VC.
Na 2. 11. 2019 v Mydlovarech je naplánováno praktické školení pro rozhodčí na VC.
Z důvodu zájmu ze strany rozhodčích a nemožnosti se této akce v tomto termínu
zúčastnit, je naplánováno ještě jedno školení v jarních měsících.
8. Závěr:

Termín dalšího konání OORS byl stanoven na 18. 11. 2019 od 16:00 hod v salonku restaurace
U Maxe v Mladém. Sem budou přizváni i zástupci SDH pořádající jednotlivé soutěže
zařazené do seriálu VC OSH v Č. Budějovicích. Jednání OORS bylo ukončeno v 18:15 hodin.
Zapsáno 29. 10. 2019 v Zalinech dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

