Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 16. září
2013 od 16 hod. na stanici HZSPK ÚO Rokycany
Přítomni : Josef Krátký, Vladimír Liška, Josef Huml (Cheznovice), Marcel Zrůst, Petr Volín,
Michal Liška, Luděk Svoboda, Tomáš Urlich, Petr Dongres, Igor Tjutčev za ( Pavel Burget ),
Bufka, Jílek
Omluveni:
Hosté: Vladislav Strejc, Bc. Josef Huml, Ing. Jan Hora
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Informace o okresní kolo p. s.
4. Informace o krajské soutěži p. s.
5. Dodatek č. 1 SHS 2013
6. Projednání došlých propozic
7. Informace o volacích znacích
Jednání:
1) Zahájení provedl vedoucí ORV br. Liška M., přivítal přítomné a navrhl program
jednání.
2) Volba ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Vladimír Liška a Michal Liška.
3) Okresní kolo p. s.. Br. Liška podal informace o okresním kole p. s. a provedl
zhodnocení. Vytknul nedostatky, hlavně o zpoždění začátku o 1hod. od OZ soutěže
z důvodu, že nebyl před začátkem soutěže na cvičišti připraven veškerý materiál. Proto
doporučil pro Okresní kolo p. s. 2014, aby veškerý materiál potřebný pro uskutečnění
okresního kola byl na cvičišti do 7.00 hod. Podotkl, že toto zpoždění mělo i za následek
odchod některých diváků. Dále doporučil pro okresní kolo 2014, pro disciplínu běh 100
m s překážkami a požární útok, aby se běhali ve dvou drahách. Na závěr poděkoval
technické četě, rozhodčím a všem co pomáhali s přípravami okresní soutěže.
4) O krajském kole p. s. nás informoval br. Krátký. Seznámil přítomné se složením
soutěžního mužstva, které startovalo pod hlavičkou SDH Kornatice a podal informace o
dosažených výsledcích. I zde se vytkly nedostatky na stranu pořadatele a rozhodčích,
hlavně nefunkčnost časomíry při disciplíně 100 m překážek muži, kde se provádělo
ruční měření.
5) Br. Liška informoval přítomné o dodatku č. 1 Směrnice hasičských sportovních soutěží
pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011, která mění ustanovení týkající
se pojištění všech hasičských soutěží a povinností pořadatele. Rovněž upravuje pravidla
pro štafetu 4 x 100m pro krajské kolo, MČR a počet pokusů pro PÚ pro základní a
okresní kola. Plné znění dodatku se nachází na webu OSH Rokycany.
6) Br. Liška se vyjádřil k některým propozicím, které byly předloženy ORV. Podotkl, že se
stále objevují disciplíny typu „pivní štafeta“ apod.. Toto označení disciplín vrhá
negativní světlo v očích veřejnosti, proto doporučil pořádající sbory, aby se tohoto
označení a provedení disciplíny vyvarovaly.
7) Br. Liška informoval o stále probíhajícím shromažďování volacích znaků JSDH okresu
Rokycany. Poděkoval HZS Rokycany za zveřejnění vozidlových volacích znaků.

Usnesení:
3-2013-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
3-2013-2
ORV schvaluje jako zapisovatele Josefa Krátkého a pověřuje ověřením zápisu Vladimíra
Lišku a Michala Lišku.
3-2013-3
ORV bere na vědomí informaci o okresním kole p. s..
3-2013-4
ORV bere na vědomí informaci o krajském kole p. s..
3-2013-5
ORV bere na vědomí informaci. Dodatek č.1 SHS 2013.
3-2013-6
ORV bere na vědomí informaci o došlých propozicích.
3-2013-7
Úkol stále probíhá.

Zápis zapsal: Josef Krátký
Zápis ověřili: Vladimír Liška
Michal Liška

