Z á p i s č. 2/2016
z jednání odborné rady mládeže dne 11. dubna 2016
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny 16 přítomných
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 Ivana Andělová
Volba ověřovatele zápisu - byla navržena a schválena Jarmila Baslová
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 1/16 – zajistit rozhodčí na všechny soutěže konané v okrese Rokycany a
krajské soutěže Plamen a dorost
úkol trvalý
- úkol č. 2/16 – vyhodnotit soutěž PO očima dětí
splněno 13.4.
- úkol č. 3/16 – zajistit zdárný průběh všech soutěží
úkol trvalý
- úkol č. 4/16 – zajistit technickou četu na KK Plamen
úkol trvá
4. Noční soutěž dětí dne 16. dubna – začátek v 19.30 hodin, II. Kemp Volduchy (ATC
Veselý – Habr)
- u všech dětí zajistit souhlas rodičů, baterky s sebou
- občerstvení – každý vedoucí obdrží pro svůj kolektiv
- trasa povede po cestách, v průběhu cesty se bude podávat teplý nápoj – čaj
- družstva budou smíšená, po 4-5 soutěžících
- možnost reflexních prvků
5. Okresní kolo hry Plamen – dne 21. května 2016 v Nevidě:
- stavba překážek na soutěž proběhne 14. 5. na fotbalovém hřišti
- účast – 10-ti členná družstva + 1 vedoucí + 1 řidič
- technická četa: SDH Nevid + SDH Mirošov
Časový harmonogram soutěže:
7.00-7.30 hod. trénink
7.30-7.45 hod. prezence, poučení
8.00
hod. – nástup, zahájení
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I.
II.
III.
IV.
-

štafeta CTIF (1 pokus)
útok CTIF (1 pokus)
štafeta 4x60 (člunkovitě, 1 pokus)
požární útok (2 pokusy)
soutěžící děti budou ve sportovním úboru
zdravotní služba – Eliška Lišková (SDH Mirošov)
nahlášení účasti do 10. května na OSH Rokycany
je třeba přivézt charakteristiku družstva + kroniku
vlastní startovní čísla na CTIF

6. Krajské kolo hry Plamen:
10.-12. června 2016 na Jižním předměstí v Rokycanech.
Překážky dovoz HZS Rokycany.
Technická četa 10. června od 17.00 hodin, ostatní v ranních hodinách 11. června
7. Různé:
- dětská soutěž v pexesu – informace o výsledcích
- odborné zkoušky dětí (kronikář, strojník, velitel) – informace Jarmila Baslová
- informace o soutěže PO očima dětí (vyhodnocení zveřejnit v Rokycanském
Deníku)
8. Usnesení:
Jednání ORM Rokycany dne 11. 4. 2016
I.
SCHVALUJE
a) zapisovatele Ivanu Andělovou
b) ověřovatele zápisu Jarmilu Baslovou ml.
II.
BERE NA VĚDOMÍ
a) informace o soutěži v pexesu
b) informaci o odborných zkouškách dětí
c) informaci o soutěži PO očima dětí
III.

UKLÁDÁ
Trvají úkoly č. 1, 12, a 3/2016 z předchozího jednání

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

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Ivana Andělová
Jarmila Baslová

