
Zápis ze srazu zástupců pořadatelů a soutěžních družstev 
Všeruby, 5. 10. 2017 

 

Přítomni: zástupci pořadatelů a soutěžních družstev, kteří se umístili na 1. – 10. místě 
POORM 2016/17, členové rady mládeže 
Hosté: A. Foldová, M. Češka 
Omluveni: K. Müllerová, E. Jägerová 
 
Program: 

1. Zahájení, zpráva za uplynulý ročník POORM 2016/17 
2. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2017/18 
3. Doplnění pravidel POORM 
4. Příprava slavnostního setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 2016/17 
5. Podzimní kolo hry Plamen – 14. 10. 2017 Stýskaly 
6. Diskuze, závěr  

 

1. Zahájení, zpráva za uplynulý ročník POORM 2016/17 
J. Frána přivítal všechny přítomné a přednesl zprávu o uplynulém ročníku soutěží. Ještě 
zbývá dohledat přeborníky okresu v disciplíně na 100 m překážek (dohledá T. Polcar) 
 

2. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2017/18 
OZ soutěží – ŠPD + ZPV Žichlice, Nevřeňské bloudění, Mikulášská střelba odsouhlaseny již 
dříve 
Zimní závod Obora – 24. 2. 2018 (OZ soutěže beze změny) 
O pohár starosty SDH Úněšov – termín bude upřesněn, nejspíše 24. 3. 2018, OZ 
nedodáno 
O pohár SDH Manětín – 21. /28. 4. 2018 (termín bude upřesněn), OZ beze změny 
Požární útoky Plzeň Košutka – 13. 5. 2018 (neděle), přesný název soutěže bude 
upřesněn, OZ beze změny 
Bělá CUP – 23. 6. 2018, OZ beze změny 
O Mrtnický erb – 24. 6. 2018, OZ beze změny 
O pohár MH Všeruby – 22. 9. 2018, OZ beze změny 
ZPV + ŠPD Žichlice – 6. 10. 2018, OZ beze změny 
Nevřeňské bloudění – 3. 11. 2018, OZ beze změny 
Mikulášská střelba Ledce – 2. 12. 2018 (neděle), OZ beze změny 
 

 Nově se přihlásilo o pořadatelství dalšího závodu POORM SDH Letkov: 
O pohár SDH Letkov – 17. 6. 2018 (neděle), soutěž v disciplíně požární útok, OZ soutěže 
bude rozesláno a vyvěšeno na stránkách www.oshps.cz 
 
Horní Hradiště odstoupilo od pořádání Hradišťského dvojboje. Pro ročník 2017/18 
zůstává nadále 11 soutěží. 

 
 
 
 

http://www.oshps.cz/


3. Doplnění pravidel POORM 
 Vyřazení Rady poháru jako organizační složky – nahradí OORM 

 Hlavním rozhodčím na každé soutěži budou určeni vždy dva členové OORM PS, 
kteří jsou zároveň i garanty výsledků (kontrola a předání výsledků) 

 Při každé soutěži musí vedoucí odevzdat k prezenci vyplněnou přihlášku za každé 
družstvo i s daty narození 

 Vedoucí je povinen při přihlašování více družstev řádně rozlišit každé družstvo, 
pokud tak neučiní, družstva budou rozlišena dle startovních čísel nejnižší A, 
v následné posloupnosti B, C,… 

 Do celkového hodnocení POORM započítávat pouze osm nejlepších umístnění. Po 
dokončení celého seriálu, by se u družstva, které se zúčastnilo všech soutěží, tři 
nejhorší výsledky škrtaly. Druhou variantou tohoto hodnocení je, že družstvo má 
možnost v průběhu roku tři soutěže vynechat. 

J. Frána zapracuje do pravidel poháru, upravená pravidla rozešle vedoucím, budou 
k dispozici na www. oshps.cz. 

 

4. Příprava slavnostního setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 2016/17 
Kolize s termínem 11. 11. 2017 (SDH Úněšov pořádají Poslední káď, další akce ve 
Všerubech) 
J. Frána navrhl pro další ročníky:  
- uzavřít ročník v červnu po soutěži v Mrtníku, bude více času na přípravu setkání               
- vyhlásit výsledky poháru ihned po poslední soutěži ve Všerubech 
Další návrh – udělat krátké vyhlášení pouze pro umístěná družstva a pro přeborníky po 
Shromáždění starostů 25. 11. 2017 v České Bříze – návrh se přijal 
 
Slavnostní setkání a vyhlášení výsledků proběhne 25. 11. 2017 v České Bříze bez dalšího 
doprovodného programu. 
- proběhne vyhlášení výsledků POORM za rok 2016/17, vyhlášení přeborníků na 60 m 
s překážkami, přeborníci v PÚ, přeborníci na 100 m s překážkami 
- J. Frána rozešle vedoucím email, aby nahlásili počty medailí, ceny pro družstva (vedoucí 
si buď zajistí sami, nebo nahlásí, co budou chtít) – v cenové relaci 1.200,-, 1.000,-, 800,-, 
600,-, 400,- 
- bude možnost si objednat trička pro vyřazené členy hromadně, vyřazení bude v rámci 
každého SDH, trička budou k vyzvednutí na okresním sdružení 
- vše nahlásit nejpozději do 15. 10. 2017 
- dojezd družstev do 12:30, zahájení 13:00 
- A. Foldová zajistí sál v České Bříze, doveze dataprojektor a plátno 
- K. Hanus a T. Polcar připraví krátký scénář vyhlášení 
- J. Suchý – zajistí nový putovní pohár pro mladší kategorii (Horní Hradiště již 3x za sebou 
vyhrálo) 
 

5. Podzimní kolo hry Plamen – 14. 10. 2017 Stýskaly 
Rozhodčí disciplín – ZPV – V. Opatrný 
                                    ŠPD – T. Polcar 
Velitel soutěže – zástupce SDH Stýskaly 
Hlavní rozhodčí – J. Frána 
Prezence – K. Müllerová, A. Foldová 



Sčítací komise – J. Suchý 
 
Přihlášky do čtvrtka 12. 10. 2017, nutno přihlásit na prihlasky.dh.cz (změny v přihlášce 
nahlásit při prezenci). 
Příprava v pátek 13. 10. od 17:00 ve Stýskalech (místo bude upřesněno). 
A. Foldová zajistí věci k prezenci, startovní čísla 
Vysílačky SDH Ledce + SDH Nevřeň 

 

6. Diskuze, závěr  
- J. Müller – pozvánka na soutěž Na vlastní pěst (15. 10. 2017 – Horní bříza) 
- odchod sl. B. Sakové z OORM PS – musí doložit písemnou žádost – vyřídí J. Frána 
- A. Foldová – potřebuje dodat seznam 50-ti vedoucích pro získání odznaku k 45. výročí 
hry Plamen – zajistí J. Suchý, J. Češková 
 
 

Usnesení: 
Zástupci soutěžních družstev a pořadatelů 
schvalují: 

a) Zprávu o uplynulém ročníku soutěží POORM 
b) Termínový kalendář jedenácti soutěží zařazených do ročníku 2017/18 POORM 
c) Změny v OZ POORM 

 
ukládají: 

a) J. Fránovi zapracovat úpravy do pravidel POORM 
b) Jednotlivým členům plnit úkoly vyplývající ze zápisu 

 
 
Zapsala: L. Benešová 


