
Zápis 
ze srazu zástupců pořadatelů a soutěžních družstev konaného  

17. 10. 2013 ve Všerubech 
 

 

 

 

 

 

Přítomni zástupci pořadatelů a soutěžních družstev, kteří se umístili na 1. – 10. místě POORM 

20012/13 (viz prezenční listina), členové rady mládeže a rady POORM.  

Program:  

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM 

2. Shrnutí výsledků krajského kol a MČR v požárním sportu 

3. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2013/2014,  

4. Volba soutěží do ročníku 2013/2014 

5. Diskuse, závěr  

 

 

 

 

 

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM  
 

Josef Sak přivítal všechny přítomné a jménem rady POORM přednesl zprávu za uplynulý ročník 

soutěží. Tentokrát bylo do soutěže zapojeno 45 družstev mladších a 39 družstev starších MH. 

Zmínil stále se zvyšující kvalitu výkonů 
 

 

 

 

 

 

2. Shrnutí výsledků krajských kol a MČR v požárním sportu 

 
Poděkování reprezentantům 

Krajské kolo – Plamen -  mladší – SDH Všeruby; starší – SDH Horní Hradiště 

- Dorost – SDH Úněšov, SDH Obora  

 

MČR – SDH Horní Hradiště (Plamen); SDH Úněšov (dorostenky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2013/2014 
- 15. 2. Obora - Zimní závod pionýrské všestrannosti – bez zásadních změn 

- Start i cíl v Oboře, omezený přístup vedoucích na trať¨ 

 
- 22. 3. Úněšov – O pohár starosty SDH  

- Upřesnění úprav pro kategorii přípravky – bude v OZ 
- Časový limit při uzlování (3 minuty) 

 

- 19. x 26. 4. Manětín – O pohár starosty SDH – beze změn, dle OZ Plamene 

 
- 10. 5. Horní Hradiště – Hradišťský dvojboj  

- při požárním útoku možnost zastavení útoku rozhodčím bez 

možnosti opakování pokusu (při nadměrném úniku vody do dráhy a při 

nedostatku snahy tomuto úniku zamezit). Bude upřesněno v OZ soutěže 

 
- 11. 5. Plzeň – Junior Cup 

 

- Horní Bělá – Bělá cup, při soutěži Bělská 60 nebude umožněno startovat v tretrách 

– termín bude upřesněn dle konání krajského kola hry Plamen 

- Mrtník – O Mrtnický erb – beze změn – termín bude upřesněn dle konání krajského 

kola hry Plamen 

 

- 13. x 20. 9. Všeruby – O pohár MH – v uzlování vyřazení dračí smyčky a 

záchranného uzle; zařazení rybářské spojky a osmičky na karabinu 
- bude upřesněno v OZ soutěže 

 

- 4. 10. Žichlice – ZPV  - pravidla dle OZ hry Plamen; popř. štafeta požárních dvojic 

- 1. 11. Nevřeň – Nevřeňské bloudění – beze změn 

- Ledce – Mikulášská střelba na čerta – beze změn 

 

 

 

4. Volba soutěží do ročníku 2013/2014 
- navrženo 11 soutěží 

- návrh – odsouhlasit všechny soutěže, do konečných výsledků započítávat pouze 9 nejlepších 

umístění 

- návrh schválen jednohlasně 

 

 

 

5. Diskuse, závěr 

Z důvodu startování jednoho dítěte za několik kolektivů, byl dán návrh označit družstvo (páskou 

s popiskou, razítkem…) 

Jedno dítě může startovat za dvě družstva pouze ze svého kolektivu. Za cizí kolektiv může 

startovat pouze závodník, který nestartuje ve svém kolektivu.  

Konkrétní případy budou řešeny na poradě před závodem. Start „mimo soutěž“ neúplným nebo 

doplněným družstvům bude v rámci možností umožňována. 

 

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY POŘADATELE SOUTĚŽÍ 

NA VŠECH OZ I DIPLOMECH MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO LOGO PLZEŇSKÉHO KRAJE 



 

USNESENÍ  

 

 

ORM a POORM bere na vědomí 

-                Zprávu o průběhu uplynulého ročníku POORM 

 

 

ORM a POORM schvaluje 

-         v ročníku 2013/2014 pořádat všech 11 soutěží 

-         v ročníku 2013/2014 započítávat do konečného pořadí pouze 9 nejlepších umístění  

-         OZ dílčích soutěží   

  

 

 

ORM a POORM ukládá 

-         Všem účastníkům srazu plnit úkoly, které pro ně vyplývají z tohoto zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 

 


