
Zápis 
ze srazu zástupců pořadatelů a druţstev konaného ve Všerubech  31. 10. 2011 

 
Přítomni ORM: Jaroslav Frána, Jan Suchý, Tomáš Polcar, Kateřina Müllerová, Kamil Hanus, 

Víťa Genttner, 

Přítomni POORM: Josef Sak, Jan Suchý, Lenka Palánová, Milan Hamata 

Zástupci pořadatelů a družstev: Jana Šebková, Pavel Pašek, Luboš Urbánek, Petr Slach, Lukáš 

Šafr, Alena Foldová,Vlastimil Pechát,Michal Češka,Marek Vejvoda, 

Hosté: Zdeňka Hodinová  

Omluveni: zástupce SDH Líté, Jan Pechát 

  

Program: 1) zahájení 

  2) ustanovení počtu soutěţí a volba soutěţí zařazených do POORM 

  3) seznámení se soutěţemi pořadatelů 

  4) pravidla Poháru okresní odborné rady mládeţe Plzeň-sever 

  5) diskuze (setkání mladých hasičů konané v Manětíně dne 12.listopadu) 
 

 

1. Zahájení 
J. Sak přivítal přítomné a přednesl zprávu o průběhu minulého ročníku pohárových soutěţí. 

 

2. Ustanovení počtu soutěží a volba soutěží zařazených do POORM 
O pořádání soutěţí zařazených do POORM na rok 2011/12 se přihlásilo opět 10 stabilních 

pořadatelů. J Sak proto navrhl ponechat všech 10 soutěţí a tudíţ zvolit všechny, které se o pořádání 

dílčích závodů ucházejí. 

 Výsledek hlasování: pro: všichni přítomní, proti: nikdo, zdrţel se hlasování: nikdo 

 

3. Seznámení se soutěžemi pořadatelů 
J. Sak  navrhl zkontrolovat přednostně zápis z loňské schůze, zejména splnění netradičních 

disciplín na některých soutěţích. Bylo shledáno, ţe všechny netradiční disciplíny byly splněny dle 

zadaných poţadavků: 

 lyţařský slalom v Horním Hradišti byl dostatečně popsán v OZ soutěţe, 

 všichni pořadatelé, kteří zařadili disciplínu poţární útok dodrţeli podmínku obsazení 

strojníka v kategorii mladší vedoucím, instruktorem či osobou pověřenou starší 18 let, 

 v Mrtníce byla netradiční štafeta dostatečně popsána v OZ soutěţe, 

 v Úněšově byl start hlídek/druţstev organizován na základě předem uveřejněného časového 

rozpisu (druţstva mohla průběţně přijíţdět i odjíţdět), vázání uzlů bylo upřesněno 

 v Nevřeni se osvědčilo bezpečnostní pravidlo s mobilním telefonem 

 

Představení jednotlivých soutěţi provedl vţdy zástupce pořádajícího sboru. 

1. Nevřeň 

 Byla zdůrazněna pravidla v motání hadic u kategorie mladší (motají všichni najednou) a u 

kategorie starší (motá se štafetově). 

 Ţádné změny v propozicích nebyly pro příští ročník provedeny. 

 Nikdo z přítomných neměl k této soutěţi další připomínky. 

 

2. Ledce 

 V propozicích je změna ve věkových kategoriích, jiné změny pořadatelé nenavrhli. 

 L.Palánová – dotaz na počet zkušebních střel – domluveno, ţe u kategorie Luk i Foukačka 

bude mít závodník pět střel, z toho tři nejlepší (nikoli tři poslední) se budou započítávat. 

Toto pravidlo bude doplněno do OZ soutěţe. 

 



3. Obora 

 U lanové lávky upozorněno, ţe v kategorii starších plní druţstva jak překonání dvojité 

lanové lávky, tak provazový ţebřík, současně byla zmírněna penalizace za nepřekonání 

lanového ţebříku. 

 U uzlování byl přidán popis situací, kdy se daný uzel můţe v praxi pouţít. Soutěţící si na 

disciplíně vylosuje situaci, určí, který uzel je v této situaci vhodný uvázat, pokud jej určí 

správně, uváţe jej, pokud jej určí špatně, rozhodčí dítě opraví a váţe jiţ správný uzel. 

 J. Frána navrhl, aby pro tesařský uzel byla navrţena jiná situace, např. tahání trámu na 

střechu. 

 Při určování azimutu byla navýšena tolerance na 10°. 

 U střelby z luku, foukačky, šipek bylo sjednoceno rozpětí vzdálenosti čáry, ze které se střílí 

na spodní mez. 

 L. Palánová dotaz, co rozhoduje při rovnosti pořadí více druţstev – v minulosti úkol, např. 

rozstřel v šipkách před vyhlášením, to je však nepraktické, protoţe druţstva nečekají aţ na 

vyhlášení a průběţně odjíţdějí, proto bylo navrţeno zvolit cca 5 disciplín (vč. pořadí ve 

kterém se budou disciplíny zohledňovat), které o pořadí druţstev rozhodne. 

 Všechny změny budou zapracovány do OZ soutěţe před jejím uveřejněním na stránkách 

OSH PS. 

 

4. Úněšov 

 Vzhledem k dokončování stavby nové hasičárny uvaţují pořadatelé o přesunutí soutěţe 

zpět do obce. Tato změna nebude zatím zanesena do OZ soutěţe. V případě, ţe se místo 

konání přesune, bude OZ včas změněno. 

 Propozice jsou shodné s loňskými, nikdo z přítomných nenavrhl ţádnou změnu. 

 

5. Manětín 

 Termín konání pravděpodobně neděle 20. nebo 28.4.2012 – záleţí na vyuţití hřiště 

místními fotbalisty, bude včas upřesněno do OZ soutěţe. 

 Propozice zůstávají neměnné, nikdo nevznesl ţádné připomínky 

 

6. Globus 

 Na přání vedoucích zůstane realizace závodu na louce vedle HZS Košutka, na parkovišti 

před Globusem bude vyhrazeno parkoviště pro hasičská auta. 

 Obě kategorie budou při poţárním útoku pouţívat výhradně jednotnou PS12, vlastní 

nebude umoţněna (tuto změnu odsouhlasili všichni přítomní zástupci jednomyslně) 

 Pravděpodobně bude posunut termín soutěţe na neděli, aby mohl v sobotu proběhnout 

v areálu HZS Memoriál V.Fránové. Změna bude včas zapracována do OZ soutěţe. 

 

7. Horní Hradiště 

 Pořadatelé hledají vhodný termín realizace závodů se záměrem uvolnit květen, aby nebyl 

tolik nabytý. Navrhli pořádat závod v polovině června s ohledem na konání dalších 

postupových soutěţí. Moţností je i vytvoření dvojkola s Manětínem v některém 

z dubnových termínů. Termín bude včas zapracován do OZ soutěţe. 

 Jiná změna v organizaci soutěţe nebyla navrţena ani pořadateli, ani nikým z přítomných 

zástupců. 

 

8. Horní Bělá 

 Propozice beze změny oproti minulému ročníku. 

 Soutěţ bude volně navazovat na soutěţ z běhu na 60 m překáţek. Mezi prvními a druhými 

pokusy kategorie mladší budou vyhlášeny výsledky běhu na 60 m, mezi prvním a druhým 

kolem kategorie starší budou vyhlášeny výsledky PÚ kategorie mladší. 

 Nikdo z přítomných nenavrhl ţádné změny či připomínky. 

 



9. Mrtník 

 Do propozic zapracováno pravidlo startu s jednotnou PS12 pro obě kategorie, jinak je OZ 

bez změn. 

 Nikdo z přítomných neměl připomínky 

 

10. Všeruby 

 Předběţný termín 22.9.2012 

 Disciplíny zůstanou zachovány ve stejném sloţení jako loni, tj. bez poţárního útoku. 

Štafeta CTIF se poběţí po oválu, nikoli člunkově. 

 Nikdo z přítomných neměl k OZ soutěţe připomínky. 

 

V průběhu schvalování OZ jednotlivých soutěţí vznikla diskuse nad pouţíváním vlastním 

poţárních stříkaček při poţárním útoku. Bylo proto navrţeno zapracovat do všech soutěţí POORM 

povinnost pouţívat při této disciplíně výhradně jednotnou PS12 dodanou pořadatelem. 

 Výsledek hlasování: pro: všichni přítomní, proti: nikdo, zdrţel se hlasování: nikdo 

 

J. Frána navrhl zorganizovat běh na 60 m překáţek při všech závodech POORM i Plamenu ve 

třech drahách. Urychlí se tak průběh soutěţe. Časomíra je na tuto moţnost připravena. Je však 

nutné zajistit dostatek kvalitních překáţek, zejména kladin a bariér. 

 

Opravené propozice/OZ jednotlivých soutěţí dodají pořadatelé J. Sakovi nejpozději do 

12.listopadu 2011. Následně budou všechny OZ uveřejněny na webových stránkách OSH PS. 

 

4) Pravidla Poháru okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever 
K. Hanus vznesl připomínku ohledně startu jednoho závodníka ve dvou druţstvech. V minulém 

ročníku bylo vyuţíváno nepsané pravidlo, které povolovalo nahradit jednoho chybějícího 

závodníka v druţstvu za podmínky, ţe bylo vše oznámeno před závodem a vedoucí toto schválili. 

Otázkou je, zda toto pravidlo oficielně zanést do OZ POORM. Rada poháru vše zváţí a upraví OZ 

POORM tak, aby nevznikaly problémy při samotných soutěţích. 

 

P. Slach navrhnul upravil termín uveřejňování výsledků jednotlivých závodů tak, aby to bylo 

reálně zvládnutelné (tj. prodlouţit termín nebo ho zobecnit). 

 

A. Foldová navrhla vypustit pasáţ o udělování pokuty za pozdní zaplacení poplatku pořadatelů a 

zároveň prodlouţení termínu na úhradu tohoto poplatku do dubnového aktivu vedoucích, tj. cca do 

konce dubna. 

 

Hlasování o změnách OZ POORM: pro: všichni přítomní, proti: nikdo, zdrţel se hlasování: nikdo 

 

5) Diskuse 
Vyhlášení výsledků POORM 2010/11, 12.11.2011 Manětín 

 J. Sak – kalendáře a trička jsou ve výrobě, pozvánky jsou rozeslány 

 A. Foldová – přiveze banner Plzeňského kraje 

 A. Foldová dále informovala o novém sponzorovi příštího ročníku, která plánuje uvolnit 

finanční částku na pohárové soutěţe. Jak se dar pouţije rozhodne rada mládeţe spolu 

s radou POORM. Zástupce firmy byl pozván na vyhlášení, A. Foldová zjistí, zda si přeje 

zasáhnout do programu krátkým stupem či rozhovorem. 

 Nástěnky v předsálí by bylo ideální sjednotit. J. Šebková (jmenovaná vrchní nástěnkářkou) 

navrhla pořadatelům, aby dodali jednotné fotografie rozměru 10*15 cm. 

 Sbory budou mít přístup do sálu pro přípravu nástěnek v pátek, 11.11.2011 od 18 hodin. 

 Medaile nad rámec běţného počtu dětí v druţstvech uhradí OSH PS (do cca 2.000 Kč). 
         



Různé 
 J. Sak – ţádost, aby pořadatelé dodali do cca 14 dnů po konání soutěţe fotky či videa radě 

POORM, aby mohly být uveřejněny na jednotném místě, které bude pro tento účel vybráno. 

 A. Foldová – upozornila na chybu v celkových výsledcích POORM (druţstvu Koţlany 

nebylo započítáno 6 bodů), chyba jiţ byla opravena, na pořadí druţstev neměla vliv.  

 

 

USNESENÍ  

 

ORM a rada POORM bere na vědomí 
 Zprávu o průběhu uplynulého ročníku POORM. 

  

ORM a rada POORM schvaluje 

 Pořádání 10 soutěţí v následujícím ročníku POORM (2011/12), pořadateli budou všechny 

sbory, které podali ţádost. 

 Pravidlo vyuţívat při soutěţích v poţárním útoku výhradně jednotnou PS12 pro obě 

kategorie. 

 OZ dílčích soutěţí zařazených do POORM. 

 Změnu OZ POORM. 

ORM a rada POORM ukládá 

 Všem členům rady POORM zapracovat vznesené připomínky do OZ POORM a uveřejnit 

je na webových stránkách OSH PS. 

 Pořadatelům zapracovat navrţené změny do svých OZ a zaslat upravená OZ J. Sakovi 

nejpozději do 12.11.2011. 

 A. Foldové zajistit baner na Vyhlášení POORM a zjistit, zda zástupce sponzora (Recyplast) 

bude chtít zařadit nějaké informace či rozhovor do programu. 

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

 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Palánová 
  

 

 

 


