
Zápis 

z jednání ORM Plzeň-sever konaného 5. 5. 2021 v Tlučné 

Přítomní: Jana Češková, Jitka Holá, Václav Huspek, Kristina Klenovská, Kateřina Müllerová, 

Václav Opatrný, Tomáš Polcar, Jan Suchý, Lukáš Šafr, Roman Štěpánek 

Omluveni: Lucie Benešová 

Chybí: Lukáš Kubík 

Hosté: Alena Foldová starostka OSH PS , zástupci dorostu  Josef Sak, Petr Severa,  

            Petr Slach 

 

Program: 

Jarní kolo hry Plamen 

Nominace dorostu do vyšších kol 

Různé 

 

Jarní kolo hry Plamen 

• Pro kvalifikaci družstva do vyššího kola je třeba splnit alespoň 3 disciplíny hry Plamen. Družstva 

z Plzně-severu splnila disciplíny ZPV a Štafeta požárních dvojic již 10. 10. 2020 na podzimním 

kole v Líních. ORM Plzeň-sever rozhodla, že třetí disciplínou ročníku 2020/ 2021 bude Požární 

útok. 

• Požární útok k jarnímu kolu se bude konat 22. 5. 2021 v Mrtníku areál  Brabcovna (potvrzeno J. 

Suchým 6. 5. 2021), začátek v 10:00 hod 

• Soutěže se zúčastní pouze družstva ze starší kategorie, a to pouze jedno družstvo z každého 

kolektivu. Přihlašovat družstva je možné do 15. 5. 2021 přes portál prihlasky.dh.cz 

• Dojezd družstev dle časového rozpisu, odjezd po ukončení obou pokusů. Není možné s sebou 

brát diváky. 

• Družstva je potřeba nechat otestovat – ve škole, na veřejném testovacím místě či samotesty, dle 

platných vládních nařízení (v případě nákupu samotestů v lékárně budou testy proplaceny OSH – 

nutno přinést účetní doklad) 

• Na místě budou vyhrazena konkrétní místa pro jednotlivá družstva, pro družstva nebude 

zajištěna strava, pouze balené pití. Pro rozhodčí bude zařízena balená strava a pití. 

• Soutěž bude probíhat pouze na jednom stavu, dvoukolově na nástřikové terče 

 

 

 

 



 

Nominace dorostu do vyšších kol 

• Reprezentanti v dorostu budou nominováni ORM. 

 

Různé 

• Příští jednání ORM se bude konat 19. května od 18:00 ve Všerubech 

• Podzimní kolo 2021 by mohlo proběhnout v Kožlanech nebo v Manětíně 

• Ještě letos je třeba uspořádat školení vedoucích 

 

Usnesení 

 

ORM ukládá: 

• J. Suchému uvědomit kolektivy o konání jarního kola 

• J. Suchému uvědomit KHS o konání jarního kola a zajistí desinfekci 

• Zvážit členům rady, zda objednat mobilní toalety a stojany s desinfekcí 

 

 

 

zapsala Jitka Holá 


