Zápis z jednání Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České
Budějovice ze dne 7.3.2022
Porada Okresní odborné rady mládeže SH ČMS okresu České Budějovice (dále jen OORM) byla
svolána na 7.3.2022 od 16:00 do restaurace v Mokrém.
Dle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů, omluveni byli 4 členové OORM.

1. Zahájení
Po zahájení porady vedoucím OORM byli všichni přítomní seznámeni s programem schůzky.
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2. Obvodové soutěže - Plamen
Termíny obvodových soutěží jsou naplánované a vedoucí obvodů s nimi seznámí všechny
soutěžící sbory.
Obvody č.1 a č.5 naplánují schůzky obvodů a proberou možnosti rozdělení obvodových
soutěží.
3. Okresní soutěž - Plamen
Okresní kolo hry Plamen se uskuteční 28.5.2022 ve Zlivi.
OZ, překážky a jejich doprava budou řešeny na příští schůzce OORM.
Postupový klíč družstev z jednotlivých obvodů bude zachován stejný, jako v minulých
ročnících.
OORM navrhuje, aby starší družstva prováděla PÚ na nástřikové terče, které jsou ve vyšších
kolech soutěže již povinné.
4. Okresní soutěž - Dorost
Okresní kolo dorostu se uskuteční 4.6.2022 v Českých Budějovicích.
Do středy 6.4.2022 je nezbytné, aby jednotlivé kolektivy nahlásily počty družstev a
jednotlivců v každé kategorii, kteří se okresní soutěže dorostu zúčastní. Jednotlivé kolektivy
ještě osloví člen OORM J. Lejsek a připraví finální seznam soutěžících.
5. Českobudějovický Dvojboj
Pro všechny soutěže je potřeba zajistit dvě stříkačky shodného typu pro PÚ mladších. V rámci
okresu máme k dispozici dva druhy stříkaček. Jeden typ mají Strážkovice a Dolní Bukovsko,
druhý pak Chrášťany, Miletín a Lišov. OORM připravila rozpis, které stříkačky budou použity
na jednotlivých soutěžích.
o Ledenice – Lišov, Miletín
o Strážkovice – Strážkovice, Dolní Bukovsko
o Zliv – Strážkovice, Dolní Bukovsko
o Nové Homole – Strážkovice, Dolní Bukovsko
o Lišov – Lišov, Miletín
o Srubec – Lišov, Miletín
o Dolní Bukovsko – Strážkovice, Dolní Bukovsko
o Chrášťany – Chrášťany, Lišov
o Olešník – Strážkovice, Dolní Bukovsko
o Ohrazeníčko – Lišov, Miletín
Dopravu techniky si vyřeší pořadatel soutěže se sborem, jehož stříkačka bude použita.
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Přihlašování na jednotlivé soutěže bude od letošního ročníku možné výhradně přes webové
stránky www.hasicskasoutez.cz . Odhlášení družstva ze soutěže po uzavření přihlášení je
možné telefonicky nebo e-mailem pořadateli.
SDH Zliv požádalo o změnu termínu soutěže Dvojboje z důvodu kolize s utkáním fotbalistů.
Nový termín soutěže je neděle 26.6.2022.
6. Ostatní
V letošním roce se uskuteční samostatné MČR v disciplíně 60m s překážkami. Postupový klíč
za náš kraj bude řešen na schůzce KORM.
S ohledem na komplikace s potvrzováním odznaků odbornosti v kanceláři OSH se OORM
rozhodla, že potvrzování bude prováděno na jednotlivých obvodových kolech. Formulář
s plněním odznaků družstvo vloží do kroniky na stranu s tabulkou celoroční činnosti.
Rozhodnutím ÚORM se prodlužuje platnost kvalifikací vedoucích mládeže do 31.12.2022.
Obnovy kvalifikace vedoucích mládeže budou v případě zájmu možné i formou písemného
testu během schůzky OORM. Termíny budou vypsány podle počtu zájemců v průběhu roku.
7. Závěr
Příští schůzka OORM se bude konat v pondělí 25.4. 2022 od 16:00 v Horní Stropnici. Jednání
OORM bylo ukončeno v 19:00.

Zapsáno 7.3.2022 v Mokrém s písemným souhlasem přítomných členů dle nařízení EU o ochraně
osobních údajů GDPR.

