Zápis z jednání OORM ze dne 22.5.2012 v kanceláři OSH Olomouc
Začátek:
Ukončeno:

15.35 hod.
17.15 hod.

Přítomni:

LenkaTrnková,Pavel Bílý,Miroslav Vítek,DášaBartoňková,
Tomáš Kubáček,Pavel Pazdera
Nepřítomni: Pavel Musálek,Iva Malíšková
Hosté:
Emilie Soušková-OSH,Marcela Vystrčilová-UNO
Zapsala:
D.Bartoňková
PROGRAM:
1. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
2. PLAMEN 12.5.2012
3 DOROSTI 18.5.2012
4 KRAJ MH A DOROST
5 LIGA MH
6. DOTACE
7. OLOMOUCKÝ DRAK

Ad.1) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
-není nutno se k minulému zápisu vracet
Ad.2) PLAMEN 12.5.2012
-výsledky zpracovány a rozeslány emailem Lenkou Trnkovou
-poznámky rozhodčích k jednotlivým disciplínám:
Štafeta dvojic-chybělo zajištění přístřešku pro rozhodčí
Štafeta 4x60m-chybělo zajištění přístřešku pro rozhodčí
Útok-po poradě vedoucích kolektivů a členů OORM bylo z důvodu
nepříznivého počasí zrušeno 2 kolo
Jednotlivci-po poradě vedoucích kolektivů a členů OORM z důvodu
nepříznivého počasí zrušeno
-na příští rok lépe poučit rozhodčí na disciplíny
-problémy s časomírou, nevystřelila pistole
-na první schůzi VV OSH požádá OORM o spolupráci při zajištění
Krajského kola mládeže a dorostu,které se bude v r.2013 konat v Olomouci.
každé družstvo dostalo cenu od okresu a také od SDH Velký Újezd

Ad.3) DOROSTI 18.5.2012
- Okresní soutěž dorostů proběhla v Loučanech
-technické zabezpečení bylo v pořádku
-problémy s časomírou, nevystřelila pistole
-postupují na krajskou soutěž:družstvo dorostenek SDH Náměšť n/H
družstvo MH SDH Trusovice
družstvo MH SDH Hlubočky

2dorostenci hoši (Moravský Beroun a Náměšť)
1 dorostenka (Rataje)
-soutěžícím byli předány věcné ceny (kšiltovky)
-bohužel byla na okresním kole velice slabá účast

Ad.4) KRAJ MH A DOROST
-termín 8.-10.6.2012 na Tyršově stadionu v Šumperku a v Hrabišíně
-OORM vyšle za Olomouc tyto rozhodčí:Trnková,Pazdera,Vystrčilová,
Šulla, Siegel
-přihlášku s charakteristikou nutno odevzdat na OSH do 25.5.2012

Ad.5) LIGA MH
-zatím proběhli 3 soutěže
Loučany - problém časomírou (vynechávala pistole)
Velký Újezd - problém časomírou (vynechávala pistole)
Drahlov - problém časomírou (vynechávala pistole),dovezli jen jedny terče

Ad.6) DOTACE
-dotace MŠMTZ,částka bude upřesněna na příští OORM
-žádosti nutno odevzdat na OSH do 5.9.2012
-dotace budou rozděleny podle účasti v závěrečném kole hry Plamen
a okresním kole dorostů
Ad.7)OLOMOUCKÝ DRAK
-potvrzen termín v parku Flora dne 1.9.2012
-potvrzen doprovodný program městské policie
-OZ bude vypracována na příští OORM a předložena ke schválení VV OSH

Příští OORM –středa 13.6.2012

