
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 9. 11. 2017 v Nevřeni 

 
Přítomni: Lucie Slachová, Barbora Saková, Jana Češková, Jaroslav Frána, Tomáš Polcar, Kateřina 

Müllerová, Jan Suchý, Václav Opatrný, Kamil Hanus, Víťa Genttner, 

Omluveni: Eva Jägerová 

Hosté: Josef Sak, Milena Genttnerová 
 

Program:  

1. Hodnocení podzimních soutěží zařazených do POORM 

2. Schválení OZ seriálu soutěží O pohár OORM Plzeň-sever 

3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen 

4. Pravidla hodnocení standarty Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever 

5. Návrh vedoucích k ocenění k 45. výročí hry Plamen 

6. Příprava vyhlášení POORM 
 

 

1. Hodnocení podzimních soutěží zařazených do POORM 

          V tomto ročníku dosud proběhly tyto soutěže: 

 Závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic v Hromnici         

                                    (pořadatel – SDH Žichlice) – bez připomínek 

 Nevřeňské bloudění – bez připomínek 

 

2. Schválení OZ seriálu soutěží O pohár OORM Plzeň-sever 

 Přípravky – doporučeno nevyhodnocovat umístění – ocenit všechna družstva 

 Doplněny některé podmínky do OZ – aktualizaci a vyvěšení na webových 

stránkách OSH (www.oshps.cz) zajistí J. Frána 

 Nutno aktualizovat kalendář soutěží na stránkách OSH  

 

3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen (14. 10. Stýskaly) 

 Výborná spolupráce s SDH Stýskaly – nutno odeslat děkovný dopis  

(zajistí A. Foldová) 

 Speciální děkovný dopis p. Randovi – za zajištění počasí  

 Pozn. : Zasloužilým hasičům zasílat pozvánku pro rozhodčí buď poštou nebo 

telefonicky (elektronická komunikace nefunguje) 

 

4. Pravidla hodnocení standarty Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever 

 Představen a projednán byl návrh podmínek a hodnocení za úsek mládeže  

 Oficiální pravidla budou po schválení VV vyvěšena na stránkách OSH 

 
 

5. Návrh vedoucích k ocenění k 45. výročí hry Plamen 

 K dispozici je 52 medailí, seznam navržených vedoucích byl aktualizován 

http://www.oshps.cz/


 

6. Příprava vyhlášení POORM – 25. 11. 2017, Česká Bříza 
 

 Vyhlášení pěti nejlépe umístěných družstev v seriálu soutěž O pohár okresní 

odborné rady mládeže Plzeň-sever 

 Vyhlášení proběhne po shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň-sever 

 Vyhlášena budou tyto výsledky: 

o Prvních pět nejlépe umístěných družstev v seriálu soutěží POORM (starší i 

mladší) 

o Nej útoky roku (mladší i starší) 

o Nej 60m s předkážkami (mladší dívky, hoši + starší dívky, hoši) 

o Nej 100m s překážkami (dorci + dorky) 

o Ocenění za reprezentaci na Světové hasičské olympiádě ve Villachu – 

zajišťuje OSH  

 Sál v České Bříze je zajištěn 

 Odměny pro oceněná družstva / jednotlivce zajištěny (J. Suchý – po domluvě 

s vedoucími jednotlivých kolektivů) 

 Projekce – představení soutěží (J. Sak zašle J. Fránovi videomateriál) 

 Plátno + projektor – zajistí J. Frána 

 Uvaděč vyhodnocení – K. Hanus + ??? 

 Pozvánka pro vyhodnocovaná družstva + jednotlivce 

Úprava loňské pozvánky a zvacího dopisu (dojezd do 12:30) – úprava i distribuce 

– J. Frána 

 

USNESENÍ  
 

 

ORM schvaluje  
 

- úpravu OZ POORM 

- návrh vedoucích k ocenění k 45. výročí hry Plamen 
 

 

ORM bere na vědomí 
 

- připomínky ohledně hry Plamen (forma zasílání pozvánek pro ZH)  

- zajištění vyhlášení POORM 
 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

- A. Foldové – zaslat děkovný dopis SDH Stýskaly za spoluorganizaci okr.kola hry Plamen 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Müllerová 


