
Zápis ze srazu zástupců pořadatelů a soutěžních družstev 

Všeruby, 12. 9. 2012 
 

Přítomni zástupci pořadatelů a soutěžních družstev, kteří se umístili na 1. – 10. místě 

POORM 20011/12, členové rady mládeže a rady POORM. 

Omluveni: J. Sak 

 

Program: 

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM 

2. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2012/13, volba soutěží 

3. Pravidla POORM 

4. Plamen 

5. Slavnostní setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 20011/12 v Manětíně 

6. Diskuse, závěr 

 

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM 

J. Frána přivítal všechny přítomné. Jménem rady POORM přednesla L. Palánová zprávu 

za uplynulý ročník soutěží (zprávu připravil J. Sak). Zmínila úspěchy v postupových 

soutěžích i zvyšující se kvalitu výkonů v soutěžích zařazených do POORM. 

2. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2012/13, volba soutěží 

Ledce: termín 2. 12. 2012 (neděle) 

 Nově kategorie dětí dle věku k 1. září, nikoli podle třídy, do které chodí ve škole. 

 Podpěra u vzduchovky povolena pro kategorii nejmladší i mladší. 

 Vzdálenosti pro střelbu z foukačky a luku: nejmladší 3 metry, mladší 4 metry, starší 

6 metrů. 

 Dojezd družstev průběžný, jako každý rok. 

 Předpokládané vyhlášení výsledků ve 14 hodin. 

 Diskuse nad vyhodnocováním nejlepších výsledků v případě shodného nastříleného 

počtu bodů – nakonec vše při starém – rozstřely, pokud se soutěžící k rozstřelu 

nedostaví (např. družstvo již odjelo), automaticky klesá v pořadí. 

 

Nevřeň: termíny 3. 11. 2012 a 2. 11. 2013 

 Nově průběžné dojezdy družstev – přihlašování přes návštěvní knihu OSH (pokud 

bude fungovat) nebo přes stránky SDH Nevřeň (bude upřesněno v OZ soutěže). 

 Startovat budou družstva dle přihlášení bez ohledu na kategorie. Odjezdy družstev 

jsou možné po ukončení pokusů. Vyhlášení kategorií proběhne 10. 11. 2012 

na vyhlášení POORM v Manětíně. 

 Z hlediska organizačního zajištění nejsou ještě vyřešeny všechny detaily – rozhodne 

termín nařízené demolice vyhořelého sálu. Pro děti bude zajištěno občerstvení 

a možnost se ohřát ve vystavěných stanech. SDH Ledce a SDH Chotíkov nabídli 

pomoc – zapůjčení stanů, osvětlení, vytápění. 

 

Obora: termín 16. 2. 2013 

 OZ beze změn, tajná disciplína (hořící domeček) nebude. 

 

Úněšov: termín 16. Nebo 23. 3. 2013 

 OZ nedodáno, nepředpokládají se změny. 



 Trať stejná jako letos, tj. z Hvožďan do Číhané. 

Manětín: termín 27. 4. 2013 

 OZ beze změn. 

 Nově bude zařazena kategorie přípravka (pravděpodobně s právem jen jednoho 

pokusu). 

 

Globus: termín zatím nestanoven (záleží na pořádání stovkování) 

 OZ nedodáno, nepředpokládají se změny. 

 

Horní Hradiště: termín pravděpodobně 4. 5. 2013 (termín memoriálu se upraví tak, aby se 

nekryl s touto soutěží). 

 OZ beze změn. 

 

Horní Bělá: termín 22. 6. 2012 (ve stejném termínu bude pravděpodobně i festival přípravek 

v Plzni a krajská soutěž). 

 OZ beze změn. 

 

Mrtník: termín 23. 6. 2012 (SDH Mrtník navrhl změnu termínu tak, aby soutěž nenavazovala 

na sobotní soutěž v H. Bělé. Jiný termín, který by se s ničím jiným nekryl, ale nebyl nalezen) 

 Do OZ bude zapracována úprava ve štafetě: hadice (libovolné, možno zapůjčit na 

místě) jsou umístěny vlevo od rozdělovače (natočení rozdělovače libovolné), ochranná 

přilba není povinná (na dráze není zdolávána žádná překážka), ústroj bude domluvena 

dle počasí při zahájení soutěže. 

 Do OZ budou doplněna pravidla předávky v tomto smyslu – v případě, že předchozí 

úsek zdolávají dva závodníci, mohou závodníci v navazujícím úseku vystartovat až 

v okamžiku, kdy jsou oba závodníci z předchozího úseku za čárou označující konec 

úseku (nikoli v okamžiku předávky). 

 

Všeruby: termín 21. nebo 28. 9. 2013 

 OZ beze změn. 

 

Volba soutěží:  

Do POORM 2012/13 bude zařazeno všech 10 soutěží, které se o zařazení ucházejí. Nikdo 

další se o pořádání neuchází. 

 

Hlasování: ODSOUHLASENO  

(pro: všichni přítomní s právem hlasovat, proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů) 

3. Pravidla POORM 

V případě, že se závodu účastní neúplná hlídka, nebudou družstvu přiděleny žádné body 

za účast v celkovém hodnocení soutěží zařazených do POORM. 

4. Plamen 

Do soutěže bude zařazena nová kategorie – přípravka. Jednotlivé disciplíny budou pro tuto 

kategorii upraveny tak, aby je zvládly i tříleté děti (detaily budou uvedeny v OZ podzimního 

i jarního kola soutěže Plamen). Návrhy změn: 

 Uzle na ZPV – návrhy: poznávačka, vázání jen vybraných uzlů – rozhodnuto vázat jen 

lodní smyčku a tesařský uzel. 



 Topografie na ZPV – pouze určování značek (počet jako u kategorie mladší), 

neorientují mapu. 

 Štafeta dvojic – motání hadice – návrhy motat s hadicí D, pouze přeložit hadici C a 

nemotat, hadici C smotá vedoucí, který poběží s hlídkou. 

 Štafeta 4x60 m – hadice budou umístěny vedle rozdělovače. 

 Požární útok CTIF – první úsek pouze proběhnou překážky bez natahování 

hadicového vedení. V druhém úseku sestříknou oba sklopné terče (levá i pravá 

džberovka) a určí věcné prostředky, uzle nevážou. Je povolena pomoc rozhodčího při 

pumpování nebo zdvižení věcného prostředku na stojan. 

 

Předpokládaný termín jarního kola hry Plamen je 25. - 26. 5. 2013. 

5. Slavnostní setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 2011/12 v Manětíně 

10. listopadu 2012 

Všem vedoucím, kteří budou v letošním roce vyřazovat mladé hasiče (15 let) – pošlete 

J. Sakovi jména vyřazovaných dětí, velikost triček a foto / video s vyřazovanými dětmi 

nejpozději do podzimního kola hry Plamen (tj. do 13. 10. 2012). Toto platí obdobně pro 

pořadatele soutěží (pošlete foto / video ze soutěží) a vedoucí, kteří mají ve sboru přeborníky 

v běhu na 60 a 100 m překážek a družstvo s nejrychlejším PÚ. 

 

Nástěnky připraví všichni pořadatelé soutěží zařazených do POORM a reprezentanti našeho 

okresu na postupových soutěžích: Manětín, Obora a Úněšov za MČR a Nekmíř za krajské 

kolo hry Plamen. 

 

Bližší detaily k organizačnímu zajištění vyhlášení projedná rada mládeže a POORM na 

následující schůzi (termín zatím nestanoven). 

 

Zvací dopis pro VIP bude obměněn, pozvánka bude větší a barevná. Bude dbáno na eliminaci 

pravopisných a stylistických chyb. 

 

Kalendáře budou vyhotoveny tak, aby je bylo možné prodávat na vyhlášení v Manětíně 

(navržena cena 50 Kč/ks). Každý sbor dostane zdarma jeden kalendář. Sbory mají možnost 

objednat si větší množství kalendářů. Tento požadavek nahlaste nejpozději do podzimního 

kola hry Plamen. 

 

6. Diskuse, závěr 

J. Müller pozval přítomné do Horní Břízy na soutěž Na vlastní pěst, která se koná v neděli 

14. 10. 2012 (po podzimním kole hry Plamen). 

 



USNESENÍ  

 

ORM a rada POORM bere na vědomí  

 Zprávu o průběhu uplynulého ročníku POORM.  

 

 

ORM a rada POORM schvaluje  

 Pořádání 10 soutěží v následujícím ročníku POORM (2012/13), pořadateli budou 

všechny sbory, které podali žádost.  

 OZ dílčích soutěží zařazených do POORM.  

 

ORM a rada POORM ukládá  

 Pořadatelům zapracovat navržené změny do svých OZ a zaslat upravená OZ J. Sakovi 

nejpozději do 10. 11. 2012.  

 Všem účastníkům srazu plnit úkoly, které pro ně vyplývají z tohoto zápisu  

 

Zapsala: Lenka Palánová 


