Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České
Budějovice ze dne 2. 6. 2021
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla
svolána na 2. 6. 2021 od 16:00 do sálu Divadelního klubu v Borovanech.
Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů, omluveno bylo 6 členů OORM.

1. Zahájení
Po zahájení porady vedoucím OORM byli všichni přítomní seznámeni s programem schůzky.
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2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen
Okresní kolo hry Plamen proběhlo v sobotu 29. 5. 2021 v Ledenicích a Borovanech.
Přítomní členové rady hodnotili průběh soutěže kladně. Pozitivní odezvu máme i od
účastníků.
Velmi pozitivně byla soutěžícími hodnocena možnost on-line sledování výsledků.
Skvěle byla zajištěna i technická strana soutěže ze strany sborů, které vyslaly technické čety.
3. Krajské kolo hry Plamen
Krajské kolo soutěže proběhne 12. 6. 2021 na oválu na Sokolském ostrově v Českých
Budějovicích.
Za okres České Budějovice se soutěže zúčastní družstvo SDH Srubec.
OORM projednala konečnou verzi OZ soutěže, která bude zaslána jednotlivým účastníkům.
Příprava soutěžních disciplín proběhne v pátek 11. 6. 2021.
4. Okresní kolo dorostu jednotlivců
Okresní kolo soutěže dorostu jednotlivců proběhne v sobotu 12. 6. 2021 od 15:00 na
Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.
Soutěž proběhne pouze ve dvojboji.
Vítěz z každé kategorie postoupí do krajského kola.
Soutěží se v kategoriích mladší dorostenky, střední dorostenky, starší dorostenky, mladší
dorostenci, střední dorostenci a starší dorostenci.
Přihlášky musí být podány nejpozději do 8. 6. 2021 (bližší info v OZ soutěže).
5. Krajské kolo dorostu
Krajské kolo jednotlivců a družstev proběhne v neděli 20. 6. 2021 na hřišti SKP v Českých
Budějovicích.
Přihlášky musí být podány nejpozději do 14. 6. 2021 (bližší info v OZ soutěže).
6. Závěr
Příští schůzka OORM se bude konat ve středu 16. 6. 2021 od 16:00 v sále Divadelního klubu
v Borovanech. Jednání OORM bylo ukončeno v 18:30.

Zapsáno 2. 6. 2021 v Borovanech s písemným souhlasem přítomných členů dle nařízení EU
o ochraně osobních údajů GDPR.

