Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České
Budějovice ze dne 18. 10. 2021
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla svolána
na 18. 10. 2021 od 16:00 restaurace v budově OÚ v Roudném.
Dle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů, omluveni byli 3 členové OORM. Dále byla přítomna jako
host paní Markéta Samková.

1. Zahájení
Po zahájení porady vedoucím OORM byli všichni přítomní seznámeni s programem schůzky.

2. Obvodové soutěže
•
•

•

•

Všichni zúčastnění zhodnotili průběh podzimních kol obvodových soutěží. Všechny soutěže
proběhli bez problémů a podařilo se je s ohledem na platná opatření zrealizovat.
OORM doporučuje, aby se od příštího ročníku Plamene obvody č. 1 a č. 5 pokusily rozdělit své
soutěže po samostatných obvodech. Hlavním důvodem je rostoucí počet družstev v těchto
obvodech a z toho vyplývající náročnost sloučené soutěže.
Obvod č. 2 na své obvodové schůzi projednal návrh OORM na sjednocení disciplín na
podzimním i jarním kole s ostatními obvody a rozhodl se zachovat současný model (podzimní
kolo ZPV, jarní kolo ŠPD, štafeta CTIF, štafeta 4x60 a PÚ).
Předpokládaný termín pro okresní kolo Plamene je 28.5.2022. OORM se na tento termín pokusí
zajistit vhodný areál pro pořádání a následně termín závazně potvrdí.

3. Českobudějovický dvojboj 2022
•

OORM obdržela od pořádajících sborů termíny všech soutěží dvojboje pro příští ročník.
o 14.5.2022
Ledenice
o 22.5.2022
Strážkovice
o 18.6.2022
Zliv
o 25.6.2022
Nové Homole
o 16.7.2022
Lišov
o 27.8.2022
Srubec
o 3.9.2022
Dolní Bukovsko
o 4.9.2022
Chrášťany
o 10.9.2022
Olešník
o 17.9.2022
Ohrazeníčko

•

OORM rozhodla, že případné změny termínů jsou ze strany pořadatelů možné do 31.12.2021.
Pokud pořádající sbor nahlásí změnu po tomto termínu, soutěž nebude v daném ročníku
hodnocena v rámci Českobudějovického dvojboje.
OORM dále řešila návrh na sjednocení věku soutěžících v kategoriích mladších a starších pro
Plamen a Českobudějovický dvojboj. V současné době je pro Plamen rozhodující rok narození,
zatímco pro Českobudějovický dvojboj rozhoduje věk závodníka k datu 1.9.2021. OORM
rozhodla, že tento model bude zachován ještě pro další ročník a následně se vyhodnotí, v kolika

•

•

případech tento věkový posun byl jednotlivými sbory využíván při soutěžích. Podle tohoto
vyhodnocení bude rozhodnuto, zda od ročníku 2023 dojde ke sjednocení věkových kategorií,
či nikoliv.
OORM projednala úpravy v pravidlech Českobudějovického dvojboje pro ročník 2022.
Revidovaná pravidla budou zaslána jednotlivým vedoucím mládeže v krátké době.

4. Školení vedoucích mládeže a rozhodčích
•

•

Garanti školení rozhodčích, Ludmila a Jaroslav Vláškovi, seznámili přítomné s harmonogramem
jednotlivých školení. Po dohodě s členy OORM bylo rozhodnuto, že pro připuštění
k závěrečnému testu bude pro všechny účastníky povinné absolvovat školení v celém
rozsahu.
Garantka školení vedoucích mládeže Markéta Samková představila připravený plán průběhu
školení, včetně hodnocení závěrečných testů. U vedoucích, kteří nebudou zvyšovat kvalifikaci,
je k udržení stávajícího stupně dostačující, pokud absolvují školení v celém rozsahu a nemusí
na konci psát závěrečný test. V případě zvyšování kvalifikace, nebo u nových vedoucích a
instruktorů, budou všichni muset absolvovat školení v celém rozsahu a následně složit
písemnou zkoušku. U testu bude v tomto případě povoleno použití Směrnice hry Plamen.

5. Závěr
•

Příští schůzka OORM se bude konat v úterý 30. 11. 2021 od 16:00 v restauraci v Mokrém.
Jednání OORM bylo ukončeno v 19:00.

Zapsáno 18. 10. 2021 v Roudném s písemným souhlasem přítomných členů dle nařízení EU
o ochraně osobních údajů GDPR.

