
Zápis 
z jednání ORM Plzeň – sever konaného 4. 12. 2015 v HZ Všeruby 

 
Přítomni: Jaroslav Frána, Tomáš Polcar, Kateřina Müllerová, Jan Suchý, Jana Češková, Václav 

Opatrný, Eva Jägerová 

Omluveni: Kamil Hanus, Víťa Genttner, Lucie Slachová, Barbora Saková 

Hosté: Josef Müller, Majda Stará, Zděna Hodinová, Martin Dolejš  
 

Program:  

 

1. hodnocení činnosti OORM   

2. hodnocení průběhu PORM a slavnostního vyhlášení 

3. informace z jednání KORM PK 

4. příprava plánu práce OORM na rok 2016 
 

1. hodnocení činnosti OORM   
- na prvním jednání nově zvolené rady bylo dohodnuto, že si členové rady mezi sebou rozdělí soutěže 

zařazené do poháru ORM, kterých se následně zúčastní jako hlavní rozhodčí. 

- bohužel tomuto nedošlo. Vedoucí ORM doporučuje rozdělení soutěží v kalendářním roce. Členové 

OORM mají možnost si soutěž vybrat do prvního jednání OORM v únoru 2016. V případě že nedojde k 

dohodě mezi členy, budou soutěže na jednání rady v únoru rozlosovány. Doporučení dva členové ORM na 

jednu soutěž, aby bylo možné zastoupení. HR bude zodpovídat za převzetí celkových i dílčích výsledků 

v době ukončení soutěže následné rozeslání vedoucím kolektivů MH a předání ke zpracování celkových 

výsledků PORM  - zajistí všichni členové OORM 

 

2. hodnocení průběhu PORM a slavnostního vyhlášení 

- od druhé soutěže nového ročníku PORM máme skluz s vydáním výsledků cca 30 dnů, ve 

výsledcích které došly v týdnu po soutěži, byly chybně zapsané údaje. Následná kontrola a oprava 

se protáhla více, než bylo potřeba. 

- výsledky z Mikulášské střelby byly rozeslány ke kontrole, při které bylo zjištěno chybné 

sčítání bodů na foukačce a luku – J. Suchý tuto chybu opravil. 

- K průběhu soutěží nebyly před jednáním OORM doručeny žádné připomínky s výjimkou 

žádosti o zřízení časové startovní listiny na Mikulášské střelbě s ohledem na to že střelba neprobíhá 

na čas ani v žádném limitu není možné této připomínce vyhovět. Další důvod, pro který není vhodné 

stanovit časový limit je, že soutěž je primárně pořádána pro jednotlivce nikoli pro družstva. 

 

- slavnostní setkání MH v Manětíně 

oficielní fotografie vítězů a oceněných zveřejnit na webu –  zajistí B. Saková  

připomínky k barvě triček – v příštím ročníku se na barvách dohodne ORM 

 
 

3. Info z jednání KORM 
 

- termíny krajských akcí 

Plamen  - 10. – 12. 6. 2016 – pravděpodobně školní stadion ROKYCANY 

DOROST – 18. 6. 2016 – Horšovský Týn 

 Setkání přípravek – není určen termín – KORM hledá pořadatele této akce 



 

4. příprava plánu práce OORM na rok 2016 
 - plán práce OORM sestaven v jednotlivých bodech - viz příloha zápisu – termíny jednání budou vždy 

upřesněny. 

 

 

USNESENÍ  
 

 

ORM schvaluje  
 

- plán práce OORM pro rok 2016 

 

ORM bere na vědomí 
 

- termíny krajských akcí MH a dorostu 
 

ORM ukládá  

 
- všem členům ORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu  

- J. Fránovi – zpracovat a rozeslat plán práce OORM 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Frána 


