Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS
okresu České Budějovice ze dne 27. 2. 2020
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM)
byla svolána na den 27. 2. 2020 od 16:00 hod do salonku restaurace U Maxe v Mladém.
Přítomni: dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů a omluven byl 1 člen OORM.
1. Zahájení:
Po zahájení porady OORM a přivítání hostů – členky OORS a členky OSH Prachatice, jsme byli seznámeni
s programem této schůzky.
OORM projednala některé body OZ k jednotlivým soutěžím:
2. Okresní soutěž celost. hry Plamen ročník 2020:
Okresní kolo hry Plamen se bude konat 30. 5. 2020 ve Zlivi – techn. četu zajistí členové SDH Zliv a SDH
Purkarec. Stravování bude zajištěno ze strany pořádajícího SDH.
OORM zajistí ve spolupráci s členkou OORS min. počet 45 rozhodčích + rozhodčí disciplíny. Člen OORM
připraví kulaté kovové podložky pod ruční přenosné stříkačky, které budou opatřeny protiskluzovou vrstvou.
Na útok CTIF byly objednány na místo vodního příkopu 2 ks koberců o velikosti 180 x 200 cm. Na tuto
disciplínu budou zajištěny jednotné proudničky z OSH v Č. Budějovicích. Člen OORM zajistí koupi
provazů a zalaminování v kanceláři OSH Č. Budějovice obrázků techn. prostředků a uzlů. Další člen OORM
zajistí výrobu 4 ks latěk 1 m dlouhých před terče a pro ZPV podpěry pro střelbu v kategorii ml. žáků.
Pro tuto soutěž budou zajištěny 2 časomíry: OSH Č. Budějovice a SDH Hrdějovice, včetně dvou hříbků na
měření útoku CTIF, které byly zakoupeny OSH Č. Budějovice.
V PÚ budou mít soutěžící v kategorii st. žáků nástřikové terče a kategorie ml. žáků terče sklopné.
3. Okresní soutěž dorostu družstev a jednotlivců:
Okresní soutěž v kategorii dorostu se bude konat v pátek 5. 6. 2020 od 14:00 hod v areálu Atletického
stadionu T. J. Sokol v Č. Budějovicích, kde technická četa bude zajištěna ze studentů SOŠP v Č.
Budějovicích – obor požární ochrana.
Na štafetě 4x100 m nebudou domečky /ani na okresní soutěži v PS/. V této disciplíně budou společně ve
dvou drahách soutěžit dorky i dorci. Na PÚ budou dvě základny s PPS – zn. Rosenbauer – FOX 3 bez
přetlakových ventilů.
V našem okrese by měla pro letošní rok soutěžit 4 družstva dorků a 4 družstva dorek. Přihlášky do této
soutěže bude nutné odevzdat na OSH v Č. Budějovicích nejpozději do 29. 5. 2020.
Pro tuto soutěž budou zajištěny 2 časomíry: OSH Č. Budějovice a SDH Hrdějovice.
OORM zajistí ve spolupráci s členkou OORS min. počet 23 rozhodčích. Stravování zajistí SDH Dolní
Bukovsko i pro ostatní krajské soutěže. Člen OORM zajistí ozvučení této akce.
Přítomní hosté společně připravili testové otázky pro kategorii dorostu.
4. Krajská soutěž družstev MH „ Plamen“ 2020:
Tato soutěž se bude konat na Atletickém stadionu T. J. Sokol v Č. Budějovicích a v areálu Památníku Jana
Žižky z Trocnova dne 13. 6. 2020, kde technickou četu bude zajišťovat SDH Ostr. Újezd a SDH Radostice.
Technická četa na Sokolský Ostrov v Č. Budějovicích bude zajištěna z kanceláře OSH Č. Budějovice.
Náš okres dodá na tuto soutěž hlavního rozhodčího a rozhodčího disciplíny na útok CTIF. Rozhodčí
ostatních disciplín budou dodání z jiných okresů našeho kraje.
Na štafetu CTIF bude každé soutěžní družstvo mít svoji hadici na přenášení.

Na ŠPD zapůjčí 2 ks hydrantových nástavců otočných s podstavci, 2 ks přechodů a 2 ks kuželů SDH
Olešník /ty budou zapůjčeny i na okresní kolo celostátní hry Plamen/.
Vedoucí OORM zajistí 2 ks nástřikových terčů z HZS v Č. Budějovicích.
Na štafetu CTIF bude nutné zajistit: 2 ks stejných žebříkových stěn, 2 ks lehkoatletických překážek a 2 ks
překážek na podlez.
Z OSH Č. Budějovice bude nutné zajistit: rozlišovací pásky, které se budou používat i pro kategorii dorostu,
nabité vysílačky i s nabíječkami, 3 ks startovních bloků, dostatečný počet praporků, připravit dokumentaci
ke všem soutěžím, zakoupit diaboly a patronky do startovací pistole.
Na školení vedoucích a instruktorů a rozhodčích MH budou osloveni a vybráni rozhodčí pro tuto soutěž.
5. Krajská soutěž dorostu družstev a jednotlivců:
Návrh OZ této soutěže byl rozeslán na okresní sdružení a byly připomínkovány 26. 2. 2020 na krajské
poradě, kde se mimo jiné domluvil i postupový klíč do této soutěže. V kategorii dorek pouze jedno družstvo,
v kategorii dorků též jedno družstvo z každého okresu /pouze v případě menší účasti bude náš okres
v kategorii dorků mít soutěžní družstva dvě/.
Pouze na kr. soutěžích bude případně brán jako druhý doklad průkaz zdravotní pojišťovny.
Pořadatel nebude určovat osoby, které budou doprovázet jednotlivá soutěžní družstva.
Hlasatelem na této soutěži by měl být člen OORS. Dále se na tuto soutěž nebudou řešit přestupy soutěžících.
Časomíra bude zajištěna z OSH Č. Budějovice a průhledné nástřikové terče, stejně jako domeček z HZS Č.
Budějovice.
Člen OORM dále zajistí vhodné prostory v areálu T. J. Sokol pro soutěžící na psaní testů a ozvučení tohoto
areálu.
Dvojboj bude probíhat ve dvou drahách a ty se nebudou měnit.
OSH Č. Budějovice dodá 2 ks PHP, které budou před tím zkontrolovány.
Hadice a další nářadí je předmětem OZ.
PPS zn. Rosenbauer – FOX 3 z našeho okresu dodá SDH Týn nad Vlt., včetně strojníka, další 2 PPS stejné
značky budou dodány včetně strojníků z jiných okresů. PPS budou jednotné.
Po této soutěži bude nutné neprodleně odeslat přihlášky, včetně charakteristiky družstva, příp. závodníka.
Na všechny tyto soutěže bude potřeba zajistit ve spolupráci s kanceláří OSH Č. Budějovice ceny,
medaile, poháry, diplomy a pro technické čety stejná trička či kšiltovky.
6. Školení vedoucích a instruktorů kol. MH a rozhodčích na mládež:
Toto školení se bude konat 18. - 19. 4. 2020 v prostorech LDT ve Velkých Skalinách. Strava a ubytování
zde bude zajištěno. Předpokládaná účast je 90 – 100 lidí.
Členové OORM připomínkovali podklady tohoto školení. Do přihlášek bude zapracováno, aby si každý
přivezl své osvědčení o získání kvalifikace a mohla se zde vytvořit databáze vedoucích a instruktorů
kolektivů MH, dále z důvodu splnění podmínek GDPR písemný souhlas s natáčením videa s některých
bloků.
Novinkou letošního školení je i útok CTIF, herní blok a volnočasové aktivity, které časově budou
korespondovat se školením v kat. dorostu – tyto dva bloky budou dobrovolné. Dále bude probíhat školení
v oblasti tréninků, komunikace a řešení konfliktních situací, V neděli proběhne školení první pomoci.
V rámci školení v PÚ budou dodány 4 typy PPS včetně vl. strojníků: PPS 12 – SDH Zliv, PPS zn. Comfi –
SDH Nové Hrady, PPS zn. Tohatsu – SDH Strážkovice, PPS zn. Rosenbauer – SDH Rankov, tak aby se
všichni přítomní mohli seznámit s jednotlivými PPS. Člen OORM zjistí možnost získání vody v místě
konání akce.
Vedoucí II. stupně testy psát na závěr nemusí, avšak povinné jsou pro zvýšení kvalifikace vedoucího a
nových vedoucích a instruktorů. Pro rozhodčí zůstávají obnovy testů povinné.
Technické čety na toto školení zajistí SDH Zliv a SDH ZOO.

Doporučený oděv na toto školení je pracovní stejnokroj PS 2, či vhodný sportovní oděv a obuv. Každý
z účastníků školení si může přivézt svůj Flash disk, kam mu budou nahrány podklady školení. Na školení
bude přítomen zdravotník.
Člen OORM zapůjčí ze SDH Olešník provazy na značení drah. Techn. četa ze SDH ZOO zajistí na útok
CTIF 2 ks plast. ručních přenosných stříkaček a hadice v kotouči na štafetu CTIF a přiveze překážky z OSH
Č. Budějovice na další disciplíny. Vedoucí OORM zajistí z OSH v Č. Budějovicích razítko na potvrzování
osvědčení o získání kvalifikace a čísla na útok CTIF. Dále zjistí finanční částku na tuto akci.

7. Různé:
- Členové VV OSH v Č. Budějovicích nás oslovili, abychom se pokusili získat nějaké větší prostory pro
uskladnění překážek a hasičského materiálu vlastnící OSH Č. Budějovice – pronájem či odkoupení.
- Člen OORM opětovně domluví se starostou OSH v Č. Budějovicích zřízení dodatku ke smlouvám
o zápůjčce PPS zn. Tohatsu z důvodu půjčování těchto PPS pro soutěže pořádané OSH Č. Budějovice, tak
aby to mohlo být zapracováno do pravidel Českobudějovického dvojboje.
- OORM projednala konání jednotlivých obvodových soutěží kolektivů MH a soutěží Českobudějovického
dvojboje pro rok 2020 a oslovila hlavní rozhodčí těchto soutěží, tak aby byly včas dodány na OSH v
Č. Budějovicích a mohly být zapracovány do kalendáře všech soutěží pro rok 2020.
- Vedoucí OORM zjistí od člena SDH Hosín, zda bude schopen zajišťovat údržbu PPS 12, které vlastní
OSH Č. Budějovice, který se v loňském roce sám nabídl.
- Na dalším jednání OORM bude projednán návrh nového složení OORM, pravidla Českobudějovického
dvojboje pro rok 2020.
8. Závěr:
Další schůzka OORM proběhne v rámci školení instruktorů, vedoucích kolektivů MH a rozhodčích pro
mládež ve Velkých Skalinách ve dnech 18. – 19. 4. 2020. Jednání OORM bylo ukončeno v 19:15 hodin.
Zapsáno 27. 2. 2020 v Mladém dle nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

