
ZÁPIS Č. 3/2019 

 

 

z jednání ORM dne 15.  dubna 2019 

 

 

Místo jednání:   zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:     vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:            dle prezenční listiny 18 členů  

 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 

s programem. K programu nebylo připomínek 

 

2. Volba zapisovatele                 - byla navržena a schválena Eliška Lišková 

Volba ověřovatele zápisu      - byla navržena a schválena Jarmila Baslová ml. 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 2/2019 – zdárně zajistit noční soutěž 13.4. v Týčku                     - úkol splněn 

- úkol č. 3/2019 - zdárně zajistit průběh KK  dorostu 23. 6. 2019 v Plzni -  úkol trvá 

 

4. Zhodnocení noční soutěže MH dne 13. dubna v Týčku: 

Soutěž proběhla bez problémů, byla perfektně zajištěna jak organizačně, tak po materiální 

stránce. Jarmila Baslová poděkovala rozhodčím i pořadatelům soutěže.  

Seznámila s výsledky družstev, vyhodnocení bude nahlášeno vedoucím MH. 

 

5. Okresní kolo Plamen dne 18. května v Nevidě: 

Je třeba zajistit technickou četu 

Hlavní rozhodčí – Jarmila Baslová ml. 

Zdravotník – Eliška Lišková 

Ozvučení – Michal Štědrý 

Dojezd 7.00 – 7.30 hod, + porada vedoucích 

Prezence 7.30-7.45 

Zahájení 8.00 hod. 

1) CTIF štafeta (8.45 první družstvo) 

2) CTIF útok 

3) Štafeta 4x60 

4) Požární útok 

Každé družstvo 1. – 2. rozhodčí 

Nové terče na požární útok 

Tatra – Volduchy x Mirošov 

13. května bude příprava trati 

Nahlášení hlídek je nutné do 9. května 2019 

 

Jarmila Baslová informovala o tom, že je nutné rovněž zajistit technickou četu na krajské kolo 

dorost dne 23. června v Plzni – pořadatelem je OSH Rokycany. 
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6. Vyhodnocení výtvarné soutěže PO očima dětí: 

               Jarmila Baslová seznámila s výsledky soutěže, tj. kategorie M1 aM2 – předškolní děti a 

               kategorie ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3 – děti školní docházky. Vítězné práce byly předány do krajského 

               kola soutěže a školám byly odeslány děkovné dopisy s diplomy dětí. 

 

7.       Diskuse, různé: 

- Jarmila Baslová – na školení vedoucích MH v Přibyslavi byly předány nové hry Reflex – 

družstva na Plameni 

- dále informovala o jednání výkonného výboru, kde se projednávala i krajská soutěž 

dorostu, bude dořešeno na následujícím jednání ORM 

 

8. Usnesení 

Jednání ORM dne 15. 4. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Elišku Liškovou 

b) Ověřovatele zápisu 

c) OZ okresního kola Plamen dne 18. května v Nevidě 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zhodnocení noční soutěže MH v Týčku 

b) Vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 4/2019 – zdárně zajistit okresní kolo Plamen 18.5. 2019 v Nevidě 

                                                                                Zodpovídá: Jarmila Baslová + členové ORM 

 

9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za účast 

a jednání ukončila.  

 

 

 

 

 

Zapsal:                        Eliška Lišková 

Ověřovatel zápisu:   Jarmila Baslová ml. 

 

 

 

 


