
Zápis ze srazu zástupců pořadatelů a soutěžních družstev 

Všeruby, 21.10.2010 
 

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

POORM 2009/10 a kandidáti pro volbu do rady POORM na další období. 

 

Program: 

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM 

2. Hlasování o nové radě POORM 

3. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2010/11, volba soutěží 

4. Pravidla POORM 

5. Bál medvěda Severáka 

6. Slavnostní setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 2009/10 v Manětíně 

7. Diskuse, závěr 

 

1. Přivítání, zpráva za uplynulý ročník POORM 

J. Sak přivítal všechny přítomné a jménem rady POORM přednesl zprávu za uplynulý ročník 

soutěží. Zmínil úspěchy a nejlepší dosažené časy v běhu jednotlivců přes překážky a 

požárním útoku. 

2. Hlasování o nové radě POORM 

A. Foldová navrhla prodloužit volební období rady POORM na pět let (stejně, jako rada 

mládeže) s možností kdykoli odvolat jakéhokoli člena rady i právem členů rady kdykoli 

z funkce odstoupit. 

Hlasování: ODSOUHLASENO (proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas, pro: ostatní) 

 

Do rady POORM nebyl navrhnut žádný nový zástupce. J. Sak proto navrhl volit novou radu 

POORM v původním složení jako celek. Volební komise není potřeba. 

Hlasování: ODSOUHLASENO (proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, pro: ostatní) 

 

Kandidáti do rady POORM 2010 – 2015: 

 Josef Sak 

 Jan Suchý 

 Jan Pechát 

 Lenka Palánová 

 Milan Hamata 

 

Hlasování: ODSOUHLASENO (proti: 0 hlasů, zdržel se: 5 hlasů, pro: ostatní) 

3. OZ soutěží, které se ucházejí o zařazení do POORM 2010/11, volba soutěží 

Obora: 

 L. Palánová – zamezení čekání družstev na disciplíně Jízdní řády tím, že bude možné, 

aby disciplínu plnila min. dvě družstva najednou. Odsouhlaseno. 

 K. Müllerová – při rozlosování uzlů neuvádět jejich názvy, ale situace, ve kterých se 

v praxi používají. Odsouhlaseno s tím, že v OZ soutěže budou situace uvedeny, aby 

bylo možné učit zejména kategorii mladší. 



Úněšov: 

 K. Müllerová, K. Hanus – hodnocení družstev dle trestních bodů ne dle pořadí. 

Zamítnuto. 

 J. Sak – startovní pořadí soutěžních družstev upravovat na místě tak, aby startovalo 

vždy několik družstev kategorie mladší, následovala pauza cca 10 min a poté 

startovalo několik družstev kategorie starší. Důvodem opatření je omezení čekacích 

časů starších družstev, před kterými startují mladší. Odsouhlaseno. 

 K. Müllerová  - obměna disciplín, znovuzařazení již zrušené disciplíny s podlezem a 

přeskokem. Pořadatelé zváží. 

Manětín: 

 K. Hanus – termín konání soutěže bude posunut podle toho, kdy nebude hřiště 

obsazeno fotbalisty. 

 K. Hanus – návrh pro urychlení soutěže: závodčí na start PÚ CTIF bude mít právo 

připravit družstvo ke startu, hlavní rozhodčí se tak nebude muset vracet na start při 

každém pokusu. Odsouhlaseno. 

Globus: 

 Nevřeň – opravit padající světélko na mašině. Bude řešeno v souvislosti s opravou 

okresních požárních stříkaček. 

 J. Sak – použijí se osvědčené koberečky a lepenky jako čáry. 

H.Hradiště: 

 Do hodnocení POORM se budou započítávat obě disciplíny (lyže i PÚ). 

Odsouhlaseno. 

 P. Slach – lyže budou ztíženy o terénní nerovnost (palety kryté kobercem) a podlez 

(laťka). Odsouhlaseno. 

 J. Sak – urychlení PÚ tím, že není jeden stav pouze pro starší a druhý pouze pro 

mladší družstva. P. Slach promyslí a zkusí proměřit na trati. 

H. Bělá: 

 Běh na 60 m překážek je samostatná soutěž mimo POORM 

Mrtník: 

 J. Sak – namalovat plánek štafety 

 Do hodnocení POORM se budou započítávat obě disciplíny (štafeta i PÚ). 

Odsouhlaseno. 

 Termín konání bude sladěn s termínem závodu na Horní Bělé. 

Všeruby: 

 J. Frána – přehození pořadí disciplín, nejprve štafety, potom běh na 60 m překážek 

 K. Hanus – doplnit do pravidel: mladší si při uzlové štafetě nelosují uzle. 

Odsouhlaseno. 

Nevřeň: 

 L. Palánová – zamezení čekání družstev na disciplíně motání hadic tím, že bude 

možné, aby disciplínu plnila min. dvě družstva najednou. Odsouhlaseno. 

 J. Sak – zohlednění všech závodníků v kategorii starší u disciplíny motání hadic – 

motání štafetově. Odsouhlaseno, že kategorie starší bude motat hadice štafetově, u 

kategorie mladší budou motat všichni najednou a počítá se pouze čas nejpomalejšího 

závodníka. 

Ledce: 

 J. Sak – hezčí pozadí pro focení střelby ze vzduchovky. Odsouhlaseno, na pozadí bude 

sluníčkový den. 

 



Volba soutěží:  

do POORM 2010/11 bude zařazeno všech 10 soutěží, které se o zařazení ucházejí. 

Hlasování: ODSOUHLASENO (proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, pro: ostatní) 

4. Pravidla POORM 

Do pravidel POORM na rok 2010/11 budou doplněny tyto body: 

 Volba rady POORM na 5 let. 

 Hodnocení nej výsledků v běhu na 60 m překážek kategorie mladší bude rozděleno na 

žáky a žákyně. 

 Do hodnocení nej výsledků v běhu na 100 m překážek dorostu budou započítány i 

postupové soutěže v kategorii dospělých. 

 P. Slach – připomínka k dodržování termíny pro uveřejňování výsledků soutěží. Návrh 

uveřejňovat oficiální výsledky až několik dní po konání soutěže spolu s celkovými 

průběžnými výsledky POORM, po kontrole radou POORM. Na soutěži budou 

vyhlášeny neoficiální výsledky. Odsouhlaseno 

 Do pravidel POORM uvést od kdy platí. 

 Vybrat pořadatelský poplatek do konce března 2011 s penále 200 Kč za každý měsíc 

prodlení. 

Hlasování: ODSOUHLASENO (proti: 0 hlasů, zdržel se: 0 hlasů, pro: ostatní) 

5. Bál medvěda Severáka 

Původní navržený termín 12.3.2011 je obsazen, volno je 19.3.2011 na Josefa. 

A. Foldová navrhla konat bál v pátek, 1.4.2011, na apríla. 

J. Sak prověří, zda je sál volný. 

6. Slavnostní setkání MH a vyhlášení výsledků POORM 2009/10 v Manětíně 

J. Sak – domluven komentátor (Kvak) – s přáním pozvat významného funkcionáře, hasiče 

K. Hanus – obec Manětín schválila uvolnění sálu pro konání vyhlášení, snad zdarma 

 

J. Sak – požádal přítomné, kteří budou vyřazovat mladé hasiče, budou ohodnoceni či pořádají 

soutěž, aby dodali fotky nebo video pro videoprezentaci. Současně požádal o dodání počtu a 

velikostí triček pro vyřazené děti a triček pro náhradníky a vedoucí v oceňovaných 

kolektivech. 

 

Kalendáře – budou se prodávat již na vyhlášení, financování proběhne přes SDH Všeruby 

A. Foldová – objednala si 10 ks kalendářů pro zájemce, kteří přijdou na OSH. 

Způsob financování kalendářů, které se budou rozdávat významným hostům bude ještě 

upřesněn. 

 

J. Sak – požádal přítomné aby dle svých možností zajistili návrhy na kulturní 

programy/vstupy. 

J. Šebková – pravděpodobně bude možné zajistit dvě krátké taneční vystoupení 

 

J. Sak přednesl rozpočet vyhlášení z loňského roku 

A. Foldová přislíbila zjistit, kolik volných prostředků může být na vyhlášení ještě vyčleněno 

 

Trofeje – letos věnuje 8 funkcionářů  

Talíře – lonské keramické budou nahrazeny kovovými 

Pamětní listy – každý kolektiv, který se účastnil POORM 2009/10 získá pamětní list 



Květiny - loni zajistila A. Foldová, financováno přes OSH. Nakoupeno ve velkoskladu na 

Roudné. 

Nástěnky (min. 13 ks) – převezou se z Horní Bělé – T. Polcar je změří, aby bylo možné určit 

dopravní prostředek. V předsálí budou prezentovány i letní tábory SDH 

 

Vstupenky na vyhlášení budou k prodeji již na závodě v Nevřeni – A. Foldová zajistí jejich 

prodej v Nevřeni i na OSH. 

Poplatek za trička přiobjednaná sbory (160 Kč/ks) bude vybírat A.Foldová na OSH. 

Rada poháru zajistí uveřejnění informace o konání vyhlášení na web OSH. 

7. Diskuse, závěr 

 

Zapsala: L. Palánová 


