Zápis z jednání OORM ze dne 26.10.2016
Začátek:
Ukončeno:

Přítomni:

Zapsala:

16:00 hod.
17.30 hod.

Lenka Trnková, Pavel Pazdera, Hana Kubičková, Zdeněk Čurda,
Tereza Zbořilová, Daniela Gregorová, Dáša Bartoňková

D. Bartoňková

PROGRAM:
1. PŘIVÍTÁNÍ
2. OLOMOUCKÝ DRAK - ZHODNOCENÍ
3. VYHODNOCENÍ LIGY MH - ZHODNOCENÍ
4. ZPV - ZHODNOCENÍ
5. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH - ZHODNOCENÍ
6. RŮZNÉ

Ad. 1) PŘIVÍTÁNÍ
vedoucí OORM Lenka Trnková přivítala všechny přítomné na dnešní schůzi

Ad. 2) OLOMOUCKÝ DRAK - ZHODNOCENÍ
- celkem se zúčastnilo 313 závodníků Z ČR, Slovenska, z okresu Olomouc
155 závodníků
- výsledky na stránkách OSH Olomouc
- na soutěži se jsme zaznamenali nedostatek rozhodčích a technické čety
na příští rok : zajistit více rozhodčích, kvalitní technickou četu
- neukázněnost vedoucích /hlavně z jiných okresů během průběhu závodu/
(vstupování na trať, nedochvilnost , neuposlechnutí pokynů pořadatelů atd.)
- jinak byla soutěž na dobré úrovni

Ad. 3) VYHODNOCENÍ LIGY MH – ZHODNOCENÍ
- vyhodnocení proběhlo na Horním náměstí v neděli 25.9.2016
- vyhlášení bylo hodnoceno kladně
- celkem se zúčastnilo Ligy MH 2016 :
7 družstev přípravky, vyhodnoceno 5 družstev
49 družstev mladší kat., vyhodnoceno 36 družstev
34 družstev starší kat., vyhodnoceno 24 družstev
výsledky na stánkách OSH Olomouc
- bylo vyhodnoceno 6 dorostenců - reprezentace na Mistrovství ČR,
Mistrovství světa

Ad.4) ZPV – ZHODNOCENÍ
- účast - 40 hlídek mladší kategorie, 45 hlídek starší kategorie
- výsledky na stránkách OSH Olomouc
- velká pochvala SDH Nová Hradečná za vzornou přípravu celého závodu
- na příští rok je potřeba zajistit více lidí na start/cíl
- zlepšit informace o výsledcích - nutnost vyvěšovat výsledky průběžně
- na závod se přihlásil velký počet rozhodčích, vysloveno poděkování rozhodčím
za jejich práci

Ad.5) ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A VEDOUCÍCH – ZHODNOCENÍ
- školení proběhlo v Jánských Koupelích 22.10. - 23.10. 2016
- celkem přítomno 70 vedoucích MH
- zkoušky na vedoucí MH :
obhajoba III .stupeň………7 vedoucích
získání III .stupeň………… 14 vedoucích
obhajoba II .stupeň……….. 18 vedoucích
získání II. stupeň………….. 7 vedoucích
neudělalo………………...… 7 vedoucích
-

zkoušky na rozhodčího:
obhajoba………………… 4 rozhodčí
získání…………………… 1 rozhodčí

Ad.6) RŮZNÉ
- termíny závodů MH na rok 2017 na OSH nahlásit do 31.12.2016

Příští OORM 11/2016

