ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OORM BLANSKO
Zápis z jednání OORM Blansko, konané na Skalním mlýně dne 26. 5. 2020
Zahájení: 18.15
Ukončení: 19:50
Účast: Chlupová, Janíček, Nečesaný, Přichystal, Tesařová, Veselý
Omluveni: Neúčast: Host: Jednáno o:
a) OORM jednala o konání jarního kola hry Plamen, které bylo kvůli epidemii koronaviru
odloženo na neurčito. Dle informací z ústředí, je možné uskutečnit jarní kolo
až do 15. 9. 2020. Rada se shodla, že je nereálné uspořádání jarního kola v letních
měsících z důvodu nejistoty počtů povolených osob na akcích a dovolených v této době.
Uspořádání v září by bylo velmi chaotické, jak pro vedoucí, tak pro děti, z důvodu
probíhajících příprav na kolo podzimní. Z výše uvedených důvodů a nemožnosti
postupu do kol vyšších se OORM shodla na nekonání jarního kola hry Plamen
ročníku 2019/2020 a ukončení tohoto ročníku dle kola podzimního. OORM žádá
VV OSH o schválení tohoto postupu.
b) OORM dále jednala o OLM a OLD ročníku 2020. Při vyhlášení nouzového stavu byli
kontaktováni pořadatelé těchto závodů ohledně možnosti přesunutí závodů. Z informací
od pořadatelů vzešlo, že by mohlo proběhnout osm soutěží, avšak ani ty nejsou jisté
s ohledem na vyhlášená opatření. OORM proto navrhuje zrušení OLM a OLD ročníku
2020. Pořadatelům závodů OLM a OLD bude na jejich účet vrácen poplatek za
pořádání. Pořadatelé mají možnost uspořádat svoji soutěž bez zařazení do ligy
v souvislosti s vládním nařízením. OORM žádá VV OSH o schválení tohoto rozhodnutí.
c) Z důvodu vyhlášení nouzového stavu bylo zrušeno školení rozhodčích MH. Nový
termín bude vypsán na podzim dle data konání shromáždění delegátů, aby nedošlo ke
kolizi termínů.
d) Posouvá se termín školení vedoucích z naplánovaného termínu 9. a 10. 10.
na 16. a 17. 10.
e) Dotace na MTZ a volnočasové aktivity by v letošním roce měly být, avšak není jasný
přesný termín vypsání těchto dotací. Je nutné sledovat webové stránky OORM.
f) Setkání dorostu je plánováno na termín 27. – 31. 10. Setkání bude předmětem dalšího
jednání OORM plánovaného na červen.

g) V souvislosti s epidemií koronaviru je většina zákazů v souvislosti s tréninky
a pořádáním závodů zrušena. Apelujeme však na vedoucí, aby nepodcenili zvýšená
hygienická opatření a neobávali se nepřijmout na trénink dítě s příznaky respiračního
onemocnění. Raději více prevence než poté řešit případné problémy.

Zapsala: Tereza Tesařová
Příští jednání OORM je naplánováno na 29. 6. 2020.

