Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České
Budějovice ze dne 25. 5. 2021
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla svolána
na 25. 5. 2021 od 16:00 do sálu Divadelního klubu v Borovanech.
Dle prezenční listiny bylo přítomno 14 členů, omluveni byli 2 členové OORM. Dále byl přítomen
zástupce SDH Ledenice, které aktivně napomáhá s přípravou okresního kola hry Plamen.

1. Zahájení
Po zahájení porady vedoucím OORM a přivítáním pozvaného hosta, byli všichni přítomní seznámeni
s programem schůzky.
2. Okresní kolo hry Plamen
• Vedoucí jednotlivých obvodů si vyzvedli antigenní testy pro všechny členy nahlášených
družstev na okresní kolo hry Plamen, které zajistilo OSH České Budějovice.
• Ze soutěže se odhlásilo několik družstev
o Starší – SDH Olešnice, SDH Olešník B, SDH Doubravice, SDH Adamov
o Mladší – SDH Horní Stropnice, SDH Olešnice, SDH Křenovice
• Časový harmonogram se nebude upravovat a volný prostor bude zachován pro případná
zpoždění.
• Dvě družstva projevila zájem o dodatečné přihlášení do soutěže. Hlasováním rady byla jejich
účast zamítnuta. Pro registraci byla jasně nastavena pravidla, platná pro všechny sbory.
• Bylo finálně projednáno organizační zabezpečení soutěže, včetně upřesnění materiálového
zabezpečení pro všechny disciplíny (viz. OZ).
• Prezence družstev proběhne vždy minimálně 5 minut před zahájením disciplíny (viz. časový
harmonogram soutěže). Při prezenci u první disciplíny předloží vedoucí družstva vyplněnou
přihlášku, jejíž součástí budou podepsaná zákonným zástupcem čestná prohlášení
o negativním testu na Covid všech členů družstva, včetně vedoucích.
3. Krajské kolo hry Plamen
• Krajské kolo soutěže proběhne 12. 6. 2021 na oválu na Sokolském ostrově v Českých
Budějovicích.
• Okres Jindřichův Hradec v letošním roce na krajské kolo nevyšle žádný tým.
• OORM projednala materiálové zabezpečení soutěže pro všechny disciplíny, které bude
součástí OZ.
• Zahájení první disciplíny bude posunuto na 9:00.
• Do příští schůzky OORM je potřeba zajistit parkování pro účastníky soutěže a rozhodčí.

4. Krajské kolo dorostu
• Krajské kolo soutěže dorostu proběhne 20. 6. 2021.
• Do čtvrtka 27. 5. 2021 je nutné nahlásit za každý obvod počty soutěžících jak v družstvech, tak
i v kategoriích jednotlivců. Následně bude podle počtu zájemců rozhodnuto, zda bude krajské

•

kolo otevřené, nebo bude nutné zrealizovat okresní kolo. Toto rozhodnutí bude provedeno na
úrovni kraje. Počty soutěžících prosím nahlaste p. Ludmile Vláškové (viz podrobnosti v mailu)
Do příští schůzky OORM je potřeba sestavit technickou četu pro krajské kolo. Případní zájemci
se mohou hlásit na mail oormcb@centrum.cz .

5. Závěr
• Příští schůzka OORM se bude konat ve středu 2. 6. 2021 od 16:00 v sále Divadelního klubu
v Borovanech. Jednání OORM bylo ukončeno v 18:20.

Zapsáno 25. 5. 2021 v Borovanech s písemným souhlasem přítomných členů dle nařízení EU
o ochraně osobních údajů GDPR.

