Zápis
z aktivu vedoucích MH a dorostu – Kožlany 13. – 14. 9. 2013
Přítomni : dle prezenční listiny
1. Hodnocení činnosti MH, soutěží dorostu , hry Plamen a POORM
-

poděkování všem kolektivům za velmi kvalitní práci
připomínka vedoucího OORM k okresním soutěžím hry Plamen
o podzim nedostatek rozhodčích
o jaro neochota pomoci s úklidem po soutěži

-

uznání všem družstvům, která vzorně reprezentovala okres Plzeň-sever na krajských soutěžích
a MČR v Jablonci nad Nisou
připomínky vedoucích ke krajským soutěžím –
o stále stejné nedostatky, chybí moderátor případně i ozvučení stadionu, organizační
problémy se zajištěním některých disciplin atd.
o pozitivně hodnoceno ubytování dětí v Domažlicích a společenský večer
informace o umístění:
o MČR hry Plamen - družstvo SDH Horní Hradiště – 9. místo
o MČR soutěže dorostu - dorky SDH Úněšov – 4. místo

-

-



-

jednotlivci - Rudolf Malec, SDH Křečov – 13. místo
- Pavel Sova , SDH Nevřeň – 28.místo

soutěže POORM – vedoucí byli seznámeni se záměrem o upravení oz soutěží poháru a
zpřísnění presence na soutěžích POORM.

2. Projednání návrhu o změně řazení družstev při jarním kole
-

z diskuse vzešly tři možnosti řešení
o 1. zůstat u stávajícího dle obráceného pořadí z podzimního kola
o 2. startovat dle pořadí podzimního kola
o 3. provést před jarním kolem rozlosování družstev

-

závěr: při hlasování se většina přítomných přiklonila k variantě 3 – před jarním kolem
provést rozlosování družstev – bude provedeno z přihlášených na při hodnocení kronik
(při losování bude brán ohled na větší počet družstev z jednoho kolektivu z důvodu střídání
materiálu)

3. Použití treter na okresních soutěžích hry Plamen
- diskuse o pozitivním i negativním dopadu používání treter především na nových překážkách
závěr vedoucího OORM: tretry směrnice hry Plamen povolují není důvod je nepovolit na
okresní úrovni, vedoucí MH, kteří budou používat tretry, následně zajistí případné opravy
překážek.
3. Zahájení 42. ročníku hry Plamen – 12. 10. 2013 v Kožlanech
-

veškeré podrobnosti ohledně organizace budou rozeslány e-mailem na vedoucí kolektivů
přihlášení družstev na www.oshps.cz – do 6. 10. 2013
odpoledne byla vybrána trať pro ZPV u HZ Kožlany

4. Organizační zabezpečení 42. ročníku hry Plamen
-

upřesněna pravidla jednotlivých disciplín
projednány místní úpravy - viz OZ a směrnice hry Plamen včetně všech dodatků (ke stažení
na www.dh.cz )
po projednání schváleno OZ včetně dodatku o dodání rozhodčího na obě kola hry Plamen
bez připomínek.

5. Dotace
-

Připomenutí termínů odevzdání žádostí o dotace na OSH:
o Tábory – do 20. 9. 2013
o MTZ (materiálně technické zabezpečení) a VČ (volnočasové aktivity) – do 31. 10.
2013

6. různé
-

Setkání MH při vyhlášení výsledků POORM se koná 9. listopadu 2013 v KD v Hromnice

USNESENÍ
Setkání vedoucích MH a dorostu:
Bere na vědomí
-

hodnocení činnosti MH, dorostu, POORM a hry Plamen
připravované změny OZ soutěží POORM

Schvaluje
-

organizační zabezpečení 42. ročníku hry Plamen 2013/2014 s místními úpravami
termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 12. 10. 2013, Kožlany
řazení družstev pro jarní kolo hry Plamen dle rozlosování

ORM ukládá
-

Zapsal: J. Frána

J. Fránovi zajistit zveřejnění OZ pro 42. ročník hry Plamen na web OSH PS
Všem žadatelům o dotace MŠMT – odevzdat doklady v řádném termínu na OSH

