Zápis ze společných schůzek s pořadateli a vedoucími kolektivů
OSH Blansko
1. Okresní liga mládeže a dorostu 2022
- Zájemci o pořádání soutěže se zapíšou nejprve do sdíleného kalendáře od Aleše
Havelky
- Podání přihlášky přes Google formulář do 21. 2. do 16:00
- Zrušení poplatku za přihlášenou soutěž formou stanovené výše 1.000,- Kč,
nahrazeno odvodem za jednotlivé družstva:
o Za každé družstvo startující na dané soutěži bude odvedeno 50,- Kč na OSH
o Za každého jednotlivce startujícího na dané soutěži bude odvedeno 10,- Kč
na OSH
o Po dodání výsledků na mail oormblansko@seznam.cz bude sboru vystavena
faktura dle počtů startujících v těchto výsledcích a poslána mailem na daný
sbor.
o Tyto peníze budou použity na vyhlášení OLM a OLD
- Bude zavedeno maximální startovné v soutěžích přihlášených do ligy a to:
o 100,- Kč/ družstvo
o 50,- Kč/ jednotlivec
- V případě nedodání výsledkové listiny v elektronické podobě ve formátu PDF do tří
dnů na mail rady bude pořadateli ve faktuře za startující přičtena také pouta ve výši
500,- Kč
- Bude zavedena maximální výše kauce za protest, a to ve výši 500,- Kč / protest
- Změna bodování OLM
o V pravidlech v §4 za b) se ruší věta: „Družstva s neplatným pokusem se
v celkových výsledcích disciplíny i soutěže zařadí na další místo (všechny se
stejným počtem bodů), a to za družstvo s posledním platným pokusem“.
Tato věta je nahrazena: „Družstva s neplatným pokusem ve všech
disciplínách obdrží 0 bodů do celkového hodnocení“.
o Nové bodové ohodnocení:
Umístění
Bodování
1. místo 15 b.
2. místo 12 b.
3. místo 10 b.
4. místo 8 b.
5. místo 7 b.
6. místo 6 b.
7. místo 5 b.
8. místo 4 b.
9. místo 3 b.
10. místo 2 b.
11. místo 1 b.
12. místo 1 b.
13. místo 1 b.
14. místo 1 b.
15. místo 1 b.
16. místo 1 b.

17. místo 1 b.
18. místo 1 b.
19. místo 1 b.
20. místo 1 b.
Ostatní umístění jsou bez bodového ohodnocení, tj. 0 b.
-

Do celkového hodnocení OLM se započítává 8 nejlepších umístění
Znovuzavedení delegátů soutěže, kdy 3 týdny před termínem konání závodů dodá
OORM delegáta ze svých řad nebo z řad vedoucích

2. Jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu
- Soutěž v klasickém rozsahu, jako v mimocovidové době
- Plamen: 21. 5. 2022 Ostrov u Macochy
- Dorost: 28. 5. 2022 Senetářov
- Na prezenci se dostaví celé družstvo včetně všech členů tohoto družstva
(nestačí pouze vedoucí), na prezenci budou předloženy členské průkazy závodníků
s čárovým kódem. Průkazy budou načteny čtečkou čárových kódů a každému
závodníkovi bude přidělena páska na ruku, dle dané kategorie. Tuto pásku musí mít
závodník na ruce po celou dobu soutěže a prokáže se jí při startu na každé disciplíně
- Výměna členských průkazů za průkazy s čárovým kódem
o Členské průkazy vydané za poslední cca rok již disponují na zadní straně
čárovým kódem
o Vedoucí napíše jmenný seznam členů MH, u kterých žádá výměnu průkazů,
který zašle na mail osh.blansko@c-mail.cz do 30. 4. 2022, pokud pošle
později není garantováno, že budou průkazy vyrobeny
o Bez tohoto průkazu s čárovým kódem nebude umožněn závodníkovi start
na soutěži
o Výměna průkazů MH probíhá zdarma, náklady hradí OSH Blansko
- Na jarním kole hry Plamen v roce 2022 nebude hodnocena celoroční činnost
- Každý kolektiv doveze povinně pomocného rozhodčího, který bude na soutěži
po celou dobu jejího konání. V případě nedodání tohoto rozhodčího nebude
závodníkům z daného kolektivu povolen start
3. Okresní kolo v běhu na 60 m překážek
- Ústřední odborná rada mládeže pořádá od roku 2022 MČR v běhu na 60 m překážek
v kategoriích:
o Mladší dívky
o Mladší chlapci
o Starší dívky
o Starší chlapci
- Okresní kolo proběhne po okresním kole hry Plamen (v případě nízkého zájmu
budou použity výsledky ze soutěže v Bořitově (14. 5. 2022). Na krajské kolo
postupuje 7 závodníků z každé kategorie (celkem za OSH Blansko postoupí
28 závodníků).
- Krajské kolo se uskuteční 7. 8. 2022 v Brně na stadionu VUT. Z krajského kola
na republikové kolo postupuje 10 závodníků z každé kategorie (4 závodníci

-

z každého kraje + 6 dalších závodníků vypočtených dle počtu registrovaných
sportovců do 15 let v daném kraji)
MČR se uskuteční 25. 9. 2022 v okrese Benešov. I když je soutěž v září,
proběhne dle věkových kategorií pro ročník 2021/2022
Sborům bude zaslán dotazník s předběžným zájmem o start v okresním kole v běhu
na 60 m překážek

4. Přepracování Směrnice činnosti dorostu a hry Plamen
- ÚORM přepracovává směrnice v souladu se Strategií mládež 2030+ následovně:
o Směrnice pro celoroční činnost dorostu:
▪ Rozdělení činností na Výchovně vzdělávací část a Sportovní část:
• Výchovně vzdělávací část: ZPV, TFA, Rescue Camp,
volnočasové aktivity, letní školy, Junior univerzity….
• Sportovní část: vyjmuta disciplína ZPV – nebude počítáno do
okresního kola, bude zvlášť – viz níže; provedení ostatních
disciplín bude přepracováno, aby korespondovalo s Pravidly
požárního sportu; přibude disciplína – výstup na věž
▪ Test bude vyjmut ze sportovní části
▪ Kategorie jednotlivců bude soutěžit pouze v disciplínách běh
na 100 m překážek a dvojboj. O vítězi rozhodne součet pořadí,
v případě shodného bodového součtu, rozhodne o konečném pořadí
disciplína běh na 100 m překážek.
o Směrnice hry Plamen
▪ Stručnější provedení disciplín
▪ ZPV vyjmut ze sportovní části hry Plamen a stane se součástí
výchovně – vzdělávací části práce s kolektivy MH; samostatná
soutěž, otevření i pro skupiny neorganizované v SH ČMS (DDM,
školy…)
▪ Letošní ročník hry Plamen je posledním, kdy bude ZPV součástí
sportovní části (okresní, krajská kola i MČR).
o Sportovní část ročníku 2022/2023 a další ročníky již proběhne bez ZPV.
- Předpokládá se změna názvu ZPV na Závod hasičské všestrannosti a brannosti.
o Tato samostatná výchovně vzdělávací soutěž se bude konat jako postupová,
návrh harmonogramu:
▪ první okresní kola se uskuteční do října 2023
▪ krajská kola pak do listopadu 2023
▪ Mistrovství České republiky se bude konat v březnu 2024.
o OORM se rozhodla, že na podzim roku 2022 proběhne ZPV, i když nebude
hodnocena do postupové soutěže. Tato soutěž proběhne jako samostatná
soutěž vyhlášena OSH Blansko, se všemi stanovišti včetně přesunu podle
azimutu v kategorii dorostu. Od roku 2023 bude toto ZPV bráno jako
postupová soutěž na krajské a republikové kolo v této disciplíně.
▪ Do vyšších kol od roku 2023 se bude postupovat v těchto
kategoriích: mladší, starší a dorost

5. Uzlová liga
- OORM zvažuje vypsání Uzlové ligy, která by mohla probíhat od října/listopadu
do března následujícího roku jako samostatná liga – nebude započítáváno do OLM
- Stojany a lana na vázání uzlů budou jednotné, měl by na starosti Petr Němec
z SDH Šošůvka, který těmito stojany disponuje.
- Sborům bude zaslán mail s dotazníkem se zájmem o pořádání soutěže zařazené
do uzlové ligy
6. Soutěž ve střelbě
- OORM na podzim roku 2022 zvažuje vypsání soutěže ve střelbě ze vzduchovky
jednotlivců
- Soutěž by se uskutečnila na kryté střelnici v Dolní Lhotě
- Střelba by proběhla na terče, aby bylo možné vyhlášení nejlepších střelců
- Sbory by najížděly dle předem daného časového harmonogramu
- Vyhlášení vítězů by proběhlo samostatně v rámci vyhlášení OLM/ OLD
7. Rescue camp
- KORM zvažuje zorganizování Rescue campu pro dorostenky a dorostence ve věku
16–18 let
- Tyto campy slouží jako příprava pro práci v jednotkách
- Předběžný termín: 14. – 16. 10. a 4. – 6. 11. (nutné absolvování obou termínů)
- Přihlašování proběhne v předem daný termín a čas. Účastníci budou vybráni dle
času došlé přihlášky
8. Registrační listy
- Povinností vedoucího mládeže je do 31. 1. daného roku odevzdat na OSH registrační
list MH
- Kolektivu, který nebude mít odevzdaný tento dokument, nebude umožněn start na
okresních soutěžích a nebude moci žádat o dotace

