ZÁPIS Č. 2/2022
z jednání ORM dne 21.března 2022
Místo jednání: zasedací místnost MZE Klostermannova 635 Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, uvítala přítomné a seznámila s programem.
K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Kateřina Kovandová, SDH Cheznovice
Volba ověřovatelů zápisu – byla navržena a schválena Andrea Živná, SDH Raková
Denisa Humlová, SDH Cheznovice
3.

Kontrola usnesení:
- zdárně zajistit soutěž v pexesu - zdárně zajistit noční soutěž MH

úkol splněn
úkol trvá

4. Zhodnocení soutěže ve Volduchách – pexeso a uzlová štafeta byli oceněni první 3 místa a
všechny děti dostali sladkou odměnu.
5. odborky – preventista, strojník, velitel a kronikář po splnění dostali děti samolepku.
Zúčastnilo se celkem 165 dětí + vedoucí a rozhodčí . Jarmila Baslová poděkovala všem
zúčastněným sborům a rozhodčím za účast.
6. Noční soutěž MH 9. dubna ve Stupně:
Přítomní členové odb. rady mládeže hlasovali o zajištění jídla na noční soutěž, bylo navrženo
a hlasováním schváleno, že každý sbor si přiveze své jídlo – vuřty a chléb.
Pro:
10 z 11 přítomných
Zdržel se: 1
Dále proběhlo hlasování – uzel – odhlasována plochá spojka.
Ceny na noční soutěž zajistí OSH.

Rozdělení rozhodčích – dle předchozího zápisu.
Volduchy
20+ (2 přípravka, 2 mladší, 1 starší)
Dobřív
20+6
Lhota pod Radčem 10+4
Kam.Újezd
20+7 (přípravka,mladší, starší)
Osek
17+6
Raková
20+9
Mirošov
18+5
Němčovice
10+4
Kařez
10+3
Cheznovice
15+5
Kříše
7+4

Str. 2
19.30 dojezd, 19.45 nástup, 20.00 start disciplíny.
Ukončení cca 24.00 hodin.
Losování proběhne na výkonném výboru. Přípravky běží s vedoucím, pak následují smíšená
družstva
Každé dítě musí mít funkční baterku a musí předložit souhlas rodičů s účastí na soutěži.
15 topografických značek, pohmatem technické prostředky, uzle – plochá spojka,
Zdravověda – pokud poběží čtyřčlenné družstvo uvážou ruku jinak dle směrnic hry PLAMEN.

7. Příprava okresního kola hry Plamen:
Přihlášky na soutěž posílat pouze elektronicky na prihlasky.dh (druh soutěže – označit
„okresní“ – častá chyba při vyplňování)). Zároveň s přihláškou pošlete na mail OSH Rokycany
charakteristiku družstva. Kronika, hra Plamen dle OZ.

8. Usnesení:
Jednání ORM dne 21. 3. 2022
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Kateřinu Kovandovou
b) Ověřovatele zápisu Denisu Humlovou a Andreu Živnou
c) Na noční soutěž MH 9. 4. ve Stupně si každý sbor si zajistí vuřty na opékání
d) Uzle – byla odsouhlasená plochá spojka, uváže celý tým

II.
-

BERE NA VĚDOMÍ:
zhodnocení soutěže pexeso – odborky – uzle ve Volduchách

-

UKLÁDÁ
odeslání přihlášek na okresní kolo Plamen v elektronické podobě 9.5.2022
na mail OSH Rokycany odeslat charakteristiku družstva
9.5.2022

III.

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

Zapsal:
Kateřina Kovandová
Ověřovatelé zápisu: Denisa Humlová, Andrea Živná

