Zápis
z jednání ORM a POORM Plzeň – sever konaného ve Všerubech, 6. 10. 2016

Přítomni ORM/ POORM: Jaroslav Frána, Jan Suchý, Kamil Hanus, Tomáš Polcar, Víťa Genttner,
Václav Opatrný, Barbora Saková, Jana Češková, Josef Sak, Kateřina Müllerová,
Omluveni: Eva Jägerová, Lucie Slachová, Lenka Palánová; Alena Foldová
Hosté: Zuzka Koudelová

Program:

1. Příprava podzimního kola hry Plamen – 8. 10. 2016, Nevřeň
2. Příprava vyhodnocení POORM
3. Příprava srazu zástupců pořadatelů a zástupců soutěžních družstev POORM
4. Různé

1. Příprava podzimního kola hry Plamen – 8. 10. 2016, Nevřeň







OZ + pozvánky pro rozhodčí rozeslány
Hlavní rozhodčí disciplín: ŠPD – Tomáš Polcar
ZPV – Václav Opatrný
Prezence: personálně zajistí A. Foldová (předem projednáno), K. Müllerová, J. Frána
Zajištění soutěže je předběžně projednáno s SDH Nevřeň (projednal Jaroslav Frána)
Materiální zajištění soutěže:



Materiální zabezpečení disciplín
disciplína stanoviště
ŠPD

Víťa Genttner
SDH Nevřeň
materiál na vyznačení
dráhy
hydranty
vzduchovky - rezerva

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

střelba ze prkno pod špalíky
vzduchovky základny na ležení

základy
topografie

uzlování
základy
první
pomoci

hadice C52 - 2 ks
proudnice C52 s uzávěrem
podložka na sezení
(lavička)

požární
ochrana
překonání
překážky po
vodorovném
laně

OSTATNÍ

stoly
altány
materiál na vyznačení ZPV
materiál na vyznačení ŠPD
vysílačky - 7 ks

J. Frána
OSH / SDH Všeruby
stojany na hydranty
stopky
kužely
vzduchovky - 5x
diabolky
špalíky
2 soubory topogr. Značek (mladší / starší)
mapy
buzoly
označení 3 bodů pro měření azimutu
značka bodu výchozího měření azimutu
lana + sáček s lanem na úvaz na proudnici
kartičky s názvy uzlů - 2 sady

ostatní SDH

stopky - 5 ks (Obora)
dřevěné opory (Obora)
altán 3x6m (SDH
Obora)
buzoly - 2 ks (Obora)

trojcípé šátky
spínací špendlíky
kužel
grafické značky technických prostředků PO
fotografie technických prostředků
obrázky znázorňující hořící předměty,
prostředí
lano
napínák
značení začátku a konce úseku (bar.lepenka)
praporky
vysílačky
prezenční listiny, startovní listiny
startovní čísla, startovní karty, desky, folie
"výpočetní středisko", kancelářské potřeby

vysílačky (SDH Ledce)

2. Příprava vyhodnocení poháru OORM
 nutno upřesnit místo a termín konání – KD Manětín / KD Hromnice (termín – 19. 11. x 26.11.)
možnosti prověří Kamil Hanus / Václav Opatrný
 seznam na požadavky na objednání triček na vyřazení dětí a dorostu rozeslal Pepa Sak
 seznam na požadavky na objednání triček a medailí pro vítěze + ceny rozešle Pepa Sak
 pozvánky – připraví Pepa Sak, přepošle A. Foldové k distribuci
 e-mail s organizačními pokyny pro kolektivy rozešle Pepa Sak
 vstupné 200,- Kč za kolektiv + doplatky za přiobjednaná triček, popř. medailí bude vybírán
na místě.
 Trička – návrhy pro tisk v křivkách připraví Barča Saková, objednání a fakturace bude
konzultována s Alenou Foldovou
 fotograf – zajištěn – Barča Saková
 ozvučení a osvětlení – p. Hep (po upřesnění termínu zajistí K. Müllerová)
 diskotéka – DJ a potřebný materiál – Pavel Hyneš (po upřesnění termínu zajistí K. Müllerová)
 videozáznam - Honza Adamec- dostupnost po upřesnění termínu prověří Pepa Sak
 komentátoři – Tomáš P., Kamil H. – příprava scénáře
 hostesky – Úněšov (prověří Pepa), Manětín (prověří Kamil), Všeruby (prověří Jarda)
 držák na dataprojektor – uskladněn ve Všerubech
 dataprojektor – Jarda Frána (+ kabely), Honza Suchý (+ promítací plátno – uskladněno ve
Všerubech)
 prodlužovačky – Jarda, Víťa, Pepa M.
 laminovačky – Jarda, Víťa
 laminovací folie, fotopapír, barevný papír + další kancelářské potřeby – Jarda Frána
 plachta na zatemnění oken – prověří Kamil Hanus, Václav Opatrný, Tomáš Polcar
 izolepa – zajistí Kamil
 bannery – uskladněny ve Všerubech – zajistí Jarda
 bindery – cca 100 ks – zajistí Víťa Genttner
 vlajka SH ČMS – zajistí Honza Suchý
 nástěnky na prezenci činnosti – k dispozici
 pamětní listy pro kolektivy zúčastněné v poháru OORM – návrh – Barča Saková.
Dle návrhu pamětní listy vytiskne Honza Suchý na laserové tiskárně (zajistí si papír
v odpovídající kvalitě)
 ceny pro umístěné kolektivy na 1. – 5. místě – zajistí Tomáš Polcar (dle došlých požadavků)
 poháry a medaile – faktura na OSH (zajistí Honza Suchý) – podklady dodá Pepa Sak
 občerstvení – zajistí SDH Manětín / Žichlice (volně prodejné nápoje, pochutiny)
 výčep na limonádu bude zajištěn – (Kamil Hanus)
 raut – obložené mísy – zjistit situaci s Alenou Foldovou (projedná Jarda Frána)
 sladké pečivo na raut – z vlastních zdrojů
 ostatní občerstvení na raut – nápoje – zajistí SDH Manětín / Žichlice
 kelímky (800-1000 ks), limonádu (3 sudy) – objedná H. Suchý
 pytle na odpadky – H. Suchý
 květiny pro VIP ženy zajistí A. Foldová – projedná Jarda
 rozpočet připraven (cca 45.000,- Kč) – bude předložen VV (zodpovídá Jarda Frána)
 návrh na ocenění – mistři republiky / reprezentace na MS (projednat na VV – J. Frána)

3. Příprava srazu zástupců pořadatelů a zástupců soutěžních družstev POORM





termín stanoven na středu, 19. 10. 2016 od 19:00 hod
místo konání – HZ Všeruby
pozvánky s žádostí o zaslání pravidel soutěží a oslovení případných zájemců pořádání soutěží
rozešle Jarda Frána
program srazu bude řídit Pepa Sak (zpráva za uplynulý ročník, ….)

4. Různé




nutno aktualizovat seznam kontaktů vedoucích kolektivů MH
předběžně zjistit termíny a dostupnost prostor pro konání jarního školení vedoucích MH a
rozhodčích

USNESENÍ

ORM bere na vědomí
nutnost aktualizace seznamu kontaktů vedoucích kolektivů MH

-

ORM schvaluje
-

zajištění podzimního kola hry Plamen

-

rozpočet vyhlášení POORM

-

termín a místo konání srazu zástupců pořadatelů a soutěžních družstev POORM
19. 10. 2016 – od 19:00, HZ Všeruby

ORM ukládá
-

všem členům ORM a PORM plnit úkoly dle jednotlivých bodů zápisu

Zapsala: Kateřina Müllerová

