
Zápis 

z jednání ORM Plzeň-sever konaného 13. 7. 2022 v Kralovicích 

Přítomní: Jana Češková, Lucie Benešová, Jitka Holá, Václav Huspek, Kateřina Müllerová, Václav 

Opatrný, Tomáš Polcar, Jan Suchý, Roman Štěpánek 

Omluveni: Kristina Klenovská, Lukáš Kubík 

Chybí: Lukáš Šafr 

Host: Michal Češka 

 

Program: 

Hodnocení okresního kola hry Plamen ve Všerubech 

Hodnocení krajského kola hry Plamen v Klatovech 

Hodnocení krajského kola dorostu 

Školení vedoucích mládeže 

Různé 

 

Hodnocení okresního kola hry Plamen ve Všerubech 

 Je třeba proškolit rozhodčí disciplín 

 K. Müllerová – zákaz mluvení na závodníky během požárního útoku CTIF na jarním kole ve 

Všerubech přišel příliš pozdě, pravidlo mělo být upřesněno dříve všem vedoucím 

 Příští rok se o pořádání jarního kola přihlásil Mrtník 

 

Hodnocení krajského kola hry Plamen v Klatovech 

 Organizace závodů proběhla v pořádku, drobné problémy způsobovala nejistota některých 

rozhodčích 

 Občerstvení pro rozhodčí a účastníky probíhalo v pořádku 

 Doposud nezajištěno místo pro pořádání příštího krajského kola – členové rady se zamyslí nad 

možnostmi 

 

Hodnocení krajského kola dorostu 

 Vzhledem k účasti pouze tří družstev byla soutěž zbytečně zdlouhavá 

 

Školení vedoucích mládeže 

 3. 9. sokolovna Kozolupy (jen jeden den) 



 K řešení otázka, zda pořádat ZPV; nové směrnice budou pravděpodobně vydány teprve v březnu 

2023. Pokud se ZPV konat bude, je možnost pořádat jej ve Stýskalých 8. října nebo se připojit 

organizačně k žichlickému brannému závodu dle starých směrnic. Štafeta požárních dvojic bude 

zařazena do jarního kola Plamenu 

 Členové rady si rozdělí témata, která je potřeba proškolit 

 

Další soutěže v sezóně 2022/ 2023 

 Přebor jednotlivců 60 m s překážkami se bude konat v Manětíně společně se 100 m s překážkami 

pro dorost. Dětská soutěž proběhne odpoledne, dorostenecká následně odpoledne. 

 Členové rady zváží možnosti, jak častěji zapojovat dorostence do soutěží. 

 Ke zvážení – obnovit Medvěda Severáka? 

 P. Slach navrhl pořádat TFA – nejsou směrnice, jen doporučení k úpravě dle místních podmínek 

 

Různé 

 Spor Fantiš x Čermáková – nedostatečně x nepřiměřené zásahy na soutěžích dětí – doporučeno 

doplnit si kurz pro rozhodčí 

 Spor Prokeš x Horní Hradiště – do OZ příštího ročníku hry Plamen zapracovat možnost 

vyloučení diváků a rodičů pro nevhodné chování 

 Stížnost alkohol na školení vedoucích mládeže – J. Suchý požaduje omluvu – vyřešeno; obvinění 

se nepotvrdilo a pocházelo od osoby, která se školení ani neúčastnila 

 J. Suchý rozešle seznam vedoucích k ocenění u příležitosti výročí hry Plamen ke kontrole 

 

 

zapsala Jitka Holá 


