Zápis z jednání OORM ze dne 2.10.2017 v Náměšti na Hané
Začátek: 16:00 hod.
Ukončeno: 18:30 hod.
Přítomni:

Lenka Trnková, Pavel Pazdera, Tereza Zbořilová, Daniela Gregorová,
Hana Kubičková, Dagmar Bartoňková

Omluveni: Zdeněk Čurda
Hosté:

Michal Vyroubal, Matěj Sedláček - SDH Náměšť n/H

Zapsala:

D. Bartoňková

PROGRAM:
1. TRASA ZPV
2. PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
3. KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
4. OLOMOUCKÝ DRAK - ZHODNOCENÍ
5. VYHODNOCENÍ LIGY MH - ZHODNOCENÍ
6. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH MH
7. DOTACE MŠMT

Ad.1) TRASA ZPV
- OORM prošla spolu se členy SDH Náměšť celou trasu kategorie mladší i kategorie
starší, kterou předem vybrali členové SDH Náměšť, domluvili jsme se na menších
úpravách
- Lenka Trnková nás seznámila s technickým zabezpečením soutěže
- byli rozděleny úkoly členům OORM
- sraz OORM v sobotu 14.10. v 6:30 hodin.
Ad. 2) PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ
- vedoucí OORM Lenka Trnková přivítala členy OORM
Ad. 3) KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU
- vše splněno
Ad.4) OLOMOUCKÝ DRAK-HODNOCENÍ
- celkem se účastnilo: 331 závodníků
- 146 z okresu Olomouc
- 185 z jiných okresů

přípravka : 7 závodníků
mladší dívky : 83 závodnic
mladší hoši: 91 závodníků
starší dívky: 90 závodnic
starší hoši : 60 závodníků
- výsledky byli emailem rozeslány na vedoucí MH okresu Olomouc,
jsou na stránkách OSH Olomouc.
- hodnocení : kladně - byla hodnocena organizace závodu
záporně - je hodnoceno velmi malý počet rozhodčích
- nebyla technická četa
- pro příští rok zajistit dva zdravotníky
Ad.5) VYHODNOCENÍ LIGY MH
- celkem bylo vyhodnoceno 68 družstev
přípravka: 4 družstva
mladší kategorie: 34 družstev
starší kategorie : 30 družstev
- výsledky jsou na stránkách OSH Olomouc
- družstvu SDH Horka, kteří se řádně omluvili bude cena předána
- družstvu SDH Drahanovice, kteří se nezúčastnili ani neomluvili cena předána
nebude
- bylo oceněno 5 dorostenců – reprezentanti okresu Olomouc
- 45.výročí založení hry Plamen - ocenění
- zakladatelé hry Plamen v okrese Olomouc
- vedoucí aktivně pracující s MH 15 let a 10 let
Ad.6) ŠKOLENÍ
- školení vedoucích a rozhodčích MH proběhne 21.10 a 22.10.2017 v Jánských
Koupelích
- vedoucí se mohou přihlašovat emailem, OZ rozeslány
- rozdělení témat a disciplín, které se budou školit, mezi členy OORM a vedoucí
I.stupně
- po dohodě OORM, bude ještě do školení zařazeno proškolení o vyplnění
registračního
listu, oznámení úrazů, podání protestů
- nové vypracované otázky:
III. stupeň: test 40 otázek - 18 otázek z disciplín (3 otázkyx6 disciplín) + 22 otázek (všeobecné otázky +bezpečnost +první pomoc)
II. stupeň: test 70 otázek – 36 otázek z disciplín (6 otázekx6 disciplín) + 34 otázek(všeobecné otázky +bezpečnost+ první pomoc)
Ad.7) DOTACE MŠMT
- OORM navrhuje zakoupení: 2x přetlakový ventil pro PÚ
5x vzduchovky pro ZPV

