
Zápis 

z jednání ORM Plzeň-sever konaného 30. 8. 2022 v Manětíně 

Přítomní: Lucie Benešová, Jitka Holá, Kristina Olejníčková, Kateřina Müllerová, Václav Opatrný, 

Tomáš Polcar, Jan Suchý, Lukáš Šafr 

Omluveni: Jana Češková, Václav Huspek, Lukáš Kubík, Roman Štěpánek 

 

Program: 

Školení vedoucích mládeže 

ZPV O pohár vedoucího OORM 

Setkání u příležitosti 50. ročníku hry Plamen 

Různé 

 

Školení vedoucích MH 3. září 2022 

 J. Suchý proškolí OZ hry Plamen na sezónu 2022/ 2023, T. Polcar bude prezentovat změny 

v disciplínách CTIF, A. Foldová sdělí informace týkající se dotačních titulů a pojištění  

 K odběru budou tištěné směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu, které vchází v platnost 

1. září 2022 – k zakoupení pouze pro ty, kdo si je objednali 

 

ZPV O pohár vedoucího OORM 

 8. října ve Stýskalích proběhne ZPV O pohár vedoucího OORM dle směrnic hry Plamen a 

celoroční činnosti dorostu platných od roku 2016 (úprava: dorostenci nebudou trasu absolvovat 

podle zadaných azimutů, ale podle značení tak, jako mladší a starší děti) 

 Závodu se smí účastnit 5členné hlídky kategorie mladších a starších dětí a také dorostenci 

 Všechna družstva se před nástupem na ZPV zúčastní štafety požárních dvojic, ta proběhne 

jednokolově 

 

Setkání u příležitosti 50. ročníku hry Plamen 

 Setkání se bude konat 15. října v prostorách Caolin Centra v Nevřeni 

 J. Holá graficky zpracuje pozvánku 

 Pozvánky budou zaslány vedoucím a rozhodčím dle seznamu schváleného OORM 

 L. Šafr navrhuje vytvořit prezentaci z historických fotek, které dodají sbory účastnící se hry 

Plamen delší dobu 

 



Různé 

 1. října proběhne ZPV v Žichlicích 

 Jarní kolo hry Plamen proběhne v Mrtníku 20. a 21. května 2023 

 28. května 2023 v Manětíně proběhne okresní kolo v běhu na 60 m s překážkami, běh na 100 m 

s překážkami pro dorostence a požární útoky dorostenců-prověří L.Šafr 

 Stále se hledají prostory pro uspořádání krajského kola hry Plamen v roce 2023 

 

 

zapsala Jitka Holá 


