Sdružení hasičůČech, Marauy a Slezska
Č.l

-

okresní sdrlpení Blqnska. Sadavó Z,678 01 Blansko

zso7ts"trr,ne

V Blansku dne 4.9.

Zafi

Zápis
uýkonného uýboru OSH 8íansíro,kteÉse Ranala dne 4, 9. 2a13
jednací mísťnosfi Městské paííciey BIÁíI/SKU Sadavá 2

ze zasďání

ve 13. hgdin v

Přítamni: Nečas Fnaníršek,Reibl Otdňch, Musil Zdeněk, Švancara Bahuslav, DuPea Josef
Ondráček Jaroslav, ŠpačekZdeněk, Musil Alois., Hanskut Jose{ lng. Zouhar Antonín
Inspektor O§H., Křižavá Jit*a
ffosíÉ:Předseda OI(RR Dvař*ček Miraslav
amfuveni: ŠkrabatDušan, Zwhar Antanín, Herda Pavol
Npmluveni: Fiala Vítězslav

Prqram jednáni:

1} Zahájení volba ověřavatelů zápisu, schválení programu jednání
2) Kontrala plnění úkalůKontrala došréa odeslané pošY
3} Zhodnocení pruběhu cltresníha a krajskéha kola souťěžev PS
4) Organizační zabezpečení školenívedoucích a instruktoru mtadých hasičtt
5) Qrganizačnízabezpečeni zahájaní novélto rúníkuhry Plamen a sautéžidorostu
6) Přípnva shramáždění představitelů sború a WH SDF/ a okrsftú
7) Návrhy na vyznamenáni
8} Různéa závěr jednání

K bodu

1.

bhájeni volba ověřovatelú zápbu, schválení prqramu jďnání

Sďlúzi zahájií sí;arosťa OSH FraníišekNecas pňvítáním všech přítomných.
Seznámil s pragraffem jednání a tento nechal schválit"
avěřovateti zápisu navňeni Musil A/ols, Dufka Josef
Prognm iednání a ovébvateléschváíeni,

K

boďu 2: Kontrcta plnění úkaíů
Zpráva a hospodabnf O§H za 1. čtvrtletí
Předseda OKRR informovalo /rospodaření OSH za 1 paloletí 2013
Viz příloha 1.
K bďu 3: Dašíáa odesíaná pašta.
í)&š/,á pošúa;
Pazvánky na vyračíSDH Knínice, Velké Opatovice 140 vý,ročí,Sucftďoí 70 |lWí,
Lazinov, Ludíkov í10 |lWí, Osfroy u Macochy, Ruďrce 125 výročí,Olešná 85 výročía
Doubnvice 125 uýročí.Čtytr smutečníaznárnení, kde se s námi razlaučiti bratr Josef Kopňva ZH
SDH §enetářov, bratr Zdeněk Zvejška bývatý pracovník sekretaňátu OSH bratr Alais Kučera člen
SOH Otešná, bratr Antanín EtíseríSDH Knínice bývatý čten |JV trasĚú, Čestlejicfi památcel
Pazvánka na sautěž starých pánů a mtadýcň děvčat pořádanau SDH Olešnbe. Pazvánky na
souťéžez jiných okresú (posláno mailem na SDHJ. Pazvánka na uýročnízasedání ZH
Jihomoravského kraje. Komisionářská smlouva k prodeji hasícíchspreiů Zápis z okrsku 8enešov,
Zápis OOR mládeže, OZ škotenívedaucícha instruHorů MH, OZ zahájení nového račníkuhry
plarnen a soufěže dorosťu.

Ode.sianá pašta:

jednání yy osH na okrsky a členůmyy osH az t *al_soutěží v PS víňzůmokrckových
kot. aZ il. kola soutěže v PS vitězům okresní sautéže.Návrhy na vyanamenání na KsH JMK.
Vyúčtovánídatace na okresní a krajské kolo soutěže v PS,
adeslání vysledků Knjskéha kola v PS na okresy JMK,

Zápis

z

K bodu 4: Zhodnocení okresní a knjské sou€že

v P§
PS se konaip 29. 6. 2013 na stadionu ÁSK v Blansku. účastiďenáct
druŽstev muŽŮ a ŠesÍdruŽstev Žen z dvaceti oívskú"V kategoňi mužůzvitězilo družstvo okrouhlé
a v kategoii Žen druŽstva z Némčic.abě hto družstva budóu reprezentovat okres na krajské
soutěŽi" Pruběh soutěže lze hodnotit ktadně. Knjské kolo souťěže se konalo 3. srpna opét
stadionu ASK za účasti7,družstev nužůa 6 družstev žen ze sedmi oltlesú JMK. Družstvo žen z
NěmČtb se umísÚ'/o na 3. misťé, družsfuo mužil Okrauhlé na 4. místě. DružsNům děkujeme za
dabrau reprezentaci akresu. RovněŽ prŮbělt krajského kata lze hodnotit velice ktadně. W oSH a
OOR velitelú dékuje yšem. kíeň se podíteli na přípnvé a pruběhu těchto soutěžía všem
sPonzorum Výsledky obou soutéžíjsou na stránkách www.oarmblansko.wz.cz
OÍ<resni kolo souťéŽev

6

K_bodu 5: OrganizaČní zabezpďeni škotenívedoucich a instruktorů MH
SkolenÍ vedoucich a instruktorú MH se bude konat 18 a 19. října v Blansku restaurace Dětnický
dům. pozvánky a návratky budou adeslány na vedoucí kolektiiů

K bodu

6: Organizační zabezpďení zahájeni novéha račníkuhry Plannn

dorostu.

a soutěže

Zahájení novéÍtorvČnÍkuabau soutěžíse Ďude konat 12. října za ůzkéspalupáce SDH Vavňnec
a okrcku §/orrp v areálu hňšřě va Vavňnci
Viz přílaha 2.

K bodu

7: Příprava shromážděni předsbvitetú sborů a WH SDH a o*rslrú
ShrvmáŽdění představitelŮ sóoni a o*rskú se bude konat g.11 _2a13 v KD v Dmovicích.
PňPomínáme Představitelúm sboru projednání navrtlavaného nauýšeníčIenst<yclt příspěvků
{viz

usnesenij

8: Návrhy na ywnamenáni
Návrhy na vwnamenáníSDH Peťroyice schvá/eny s tim, že u návrhů na krajske a ústMní
vYznamenání bucle řádně zdúvodněno a sťarosťa prověří, zda navrhovaní majivšecfina předašíá
vwnamenání dte statutu vyznarnenáni.

K bodu

K boda 9: Různéa 2ávěr

YY OSH Blansko po projednání,kamisionárské smlouvy na pradejhasícíctlspre7ú nedopručil
tuto uzavřít. Důvod: skladavací'prastory
ČlenovéYY OSH infarmovalio účasíiá prubéhu oslay výročíSDH kterych se zúčastniti.
Předseda OORM informovalo průběhu repubtikového kota hry Ptamen a soutěže dorosťu, kde
arganizaci a pruběh hodnotil kladně.
YY OSH doporučil navňtnout komisi, která vypncuje cenik na zapůjčovánímateriátů OSH í čísla,
časomíra,překážky atd.)
ooRM podala návrh na zakoupeni mateiálu na davybavenísoutěžíMH.
V závěru síarosťa poděkoval

za účasta jednání ukončit.

Přílohy:
Haspodařeni OSH za l pololetí, OZ zahájení novéha ročníkuhry Ptamen a soutéžedorosťu,
věkavé kategone.
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Organ i zač n í zabezpečen í spol ečnéhoZávodu požárni cké všestrannosti
Plamen a dorost 201312014

konáni;
Místo konáni:
Termin

:

Priiezd kolektir,ů. prezence
Doporučcný příiezd dorostu

_iedn.:
Nástup družstev. zahájerri:
Zahá_ieni plnění disciplín:
Dnprava soutěžicich kolektivů:
a

12.

řijna 2013

7:30

-

vavřinec.

!

8:00

areál u fotbalové hřiště

hr_rd,

2:00 ht:d.

8.

l5 hod.

8:]0 hod.. drrrost po skončeníPlamen cca 1_3.00
po dohodč s nrěstskj,lrri a olrecnirni úřad_,- požánrinri vozidl1,

složeníštábu soutěže:

Ve litel scrutčžc:
Hlavni rozhodčí:
Sčitacíkornise:
Rozhodčídisciplín: ZPV

MTZ. zdravotni

dvoiic
zabezpečení:
štafeta pož.

LiLror Toul
Jaroslav ondráček

OORM

.larka Nejezchlebor.á

Dušan Škrabal

SDH Var.i-inec

ZP\r se zúčastníaž lO-ti členný kolektiv {mrrřncl postavit drč 5-ti člennéhlídkl}. r,edouci kolektivu

a

řidič,

KATEGOR|E MLADŠiCH A §TARŠictl ZAKL.

-

streltra ze

vzduchovkv (kovove střelničkl i
{rnožnt noužítvlaslní bttzr:lui

základ_v- trrpografie

uzltlv

án

i

áklad_v prvni pomaci
pcžárníoclrrana iobrázek tec}rn. prostředku se
překonáni piekážkl.po vodorcrvnim laně

pi"i li-ržl n;r

sktltečný íechn" pro§tř§deki

dle směrnic ímateriál vlastní}
1..citace ze _smčrnic") Každédružstvr: můžepostavit jednu 14 členovédružstva nastoupenl !ť
dvoistupu * roelitel stojíci vlevt:} ncho dvč štaĚry ve dvtru variantách:
a) 4 *r,elilel : l" štafera.4 *velitel = 2. štafeta
b) dvě čtveřice +,jeden velitel => velitel _|e společný pro r:bě štafet1. stoji vlevo u levé
šlalbty a rTa jeho dobéhnutí vr,bthají prvni dvtl.iice obott štafet. započítáváse čas lepší
štalbt1, (.._iedna z čtveřic -+ velitel"}
\r připadě dvou štafer bez rTjímlry tT,konávaji dilsciplinu obě současně - jg ted, tře ba
zajistit si dvoie nářgdi !!1 soutěž probílrá ve dvou drahách a jakrr výsledn1: čas družstva
se započítál,á čas lepšíštaíet1,,

Při nepřízni počusísc hutlc díb, pořadatelům nnžnéaliď,t u řeltúní na

př{Žjí pod yelhýrrl sl§rr€n,

start

či t:vhlášeni vísledhň.

v příp"dč ,*íš."énrlcty uuae mto

hodnocena

jako kategorie dorostenky bez mofuosti postupu

do

dalších kol soutěže.

Hlídky a jednottivci budou plnit následujícf dissipliny dle srrěrnic pro Činnost dorosfu:

s
-

zPv

střclba ze vzduchovky
přesun podle azimutu (vlasrni buzolu

NUTNE

!!!}

určováníRHP

věcné prostředky PO (u§tně}

optická signalizace
špth

přeskok přes vodni příkop

zaklady první pomoci

JEDNOTLIVCI:

iyý

č.3 §měrnice,
dle směrnic pro jcdnorliy6q, věetně rozdělení do lgtegorií dte dodatku
jednotlivce
jrnenovitě
dc soutěŽe,
Do 4.října 2013 návrattou, tel" nebo osobně na OSH prihlásit
přihlášky podané potomto datu, nebo ráno na závodě nebudou respektovány, závodníkům nebude
navýšenípoČtu jednotlivcŮ}
umožněn iturt (.1ioo bude možná změna jména, nebo odhtášenít ne však

MateriáIní zabezpečení:
jinak (hadice,
Materiál potřebný k provedeni disciplín dodá přadatel pokud není uvedeno

buzcrly

vlastni...,).

Ústroj:
_ na
6i" iŘ*i. pro hru plamen a soutěž dorostu - včetně obuvi, a to p0 celou dobu závodu
stanovištích i v cíli!!!!.

všeEh

Vedoucí kolektivů a strojníci pťrjedou v pracovním srcjnokroji,
Členovéštiibu soutěže a mzhďčí podte uváženíve vycházkovém stejnokroji,
Stra]ra:

_

CMS
v hlídce Či
pffspěvek na soutěže MH a dorosfu ve výši 30,- Kč na soutěžícíhozafuzeného
preze*ce
f,ormou
u
hned
vydávána
bude
jednorlivce bude proti powrzení vybinín u prezence. strava

-

s§avu zabezpďuje OSH

balíčku,

vLAStNi

trrnietY, nebo kelímky na ča.!,
MH opatřený fot€rafií, kdo tento
upozorňujeme, že každý soutěžícimusí mit členskyl_
prŮkaz vYzvednout na OSH
průkaz nemá, musi MH zavést do centni.lní evidence §H ČMS a poté si
l
ó 4l 8 62l )
5
tel.
po
dcrmluvě.
trus ntanst<o. Sadová 2 (po , St 7:30_1 5:30 hod. nebo

PŘJVEZTE §I

_

ťk*

v
průkazy startujícíchMH i dorostu budou kontrolovány před §tartem hlÍ'dl§Y na ZřY,
dcnese
prmtoru §tartu poverenym rozhod§m!!!! 1 = vedoucí nebo jednotlivec v dorostu
závodu
průkrzy ke startu spolu s ilpsaným startovnírn tistem, jednotlivcŮm PrŮkaz v PrŮběhu

_

rn&žeme uschovat na stratu

}

disciplíny,
odvolací komise bude stožena z velitele soutže, hl. rozhodčíhoa rozhodčiho
přihlášky do soutěže zasítejte nebo doručte na OSH ČMS, Sadová 2, Blansko nejPozději do 4.fijna 2013,
Mofuosi i e_mailem na osň.blansko@c-mait.cz (scan podepsané a orazítkované návratkY}.
§ pozdravcm
František Nečas v.r
staro§ta OSH

ČMS

V Blansku 4,9.?0l3

Jaroslav Ondráček v.r,
ved.

OORM Blansko

§

'.

Rozdělení věkových kategorií
ve hře plamen a soutěžíchdorostu

Ročník2013 lza14
Plamen
kategorie mladší
kategorie starší

Roky narození
2003, 2a04,2005,2006, 2007,
1999, 2000, 2001 ,2002,2003,

Roky narozeni

Dorost
družstva
mladši
jednotlivci střední
starší

13
13
15
17

-

18
14
16
18

let
let
let
let

1996
2000
1998
1996

- 2a01
- 2001

_ 1999
_ 1997

.
.

platnost od 1. 9. 2OO4 {zelená}:
$atné od 1. 9. 2013

Kapitola 1- Podmínky úča§ti
fiateporie ls§.6}
1. a 2. Odstavec §e nahraluje takto:

Družstva soutěží ve hře Plamen bez rozlišeni pohlaví v kategoriích:

-

mladši:

do 11 let

od 11 do 15let
Kdykoli v ro€e ukončení příslušného rďníku hry Plarnerr nesnní sotrtěžícímladší kategorie dovršit
starší;

12 let, v kategorii staršínesmí dosáhnotrt 16 let.

Na www.dh,cz bude před zahájením ročnku zveřejněna pornocná tabulka

s

rozdělením do

věkových kategoriÍ.

Nadpis ,,Příklad:" a modný text pod tímto nadpisem se ruší,

V Praze dne 27. 8. 2013

*?l
-----*--

l

Jgsef Bidmon

vedouď Úonr*

.

DODATEK

č. 3:

ke Směrnici pro celoročníčinnost dorostu SH CMS,
platnost od 1. 9. 2OO7 (modrá}:
platné d 1.9. 2013
Kapitola ll" Všeobecné podmínky činnosti dorostu
Podmínkv účasti{str. 6f
Frvní odstavec se nahrazuje takto:

Soutěže se můžezúčastnitsedmičlennédružstvo dorostenců a dorostenek {v okresech pak i
smíšená družstva} a jednotlivci z členůSx ČmS, ve včku ],3 - ],8 let.
Kdykoli v roce ukončenípřísiušnéhoročnjku soutěže musí soutěžítidovršit 13 let a nesml dovršit
19 let. V družstvu mohou soutěžit pouee dva členové.kteří v roce ukončeni ročníkusoutěže dovrší
],3 let,

Na www,dh.cz bude před zahájením ročníkuzveře;néna pomocná tabulka

s

rozděienim do

věkových kategorii.

Mod4i odstavec

",Příklad

textu pisenrného souhlasu..," se celý ruši,

l(ategorie {str. 7)
2. odstavec se mění takto:
ll. jednotlivci

- dorostenci - mladší
- střední
- starši
- dorostenky - rnladší
- stř€dni
- starší

{i5 ii7 {1-i {15 i17 (].3

14ler)
16 let)
18 iet)
14 jet}
16 let)
].8 l€t)

Pro zařazeni do přís|ušnévěkové kategorie platí ste.jná pravidla jako v článku ,,Pcdmínky účasti".
Věkové katego:te se použíiípouze pro. soutěž jednotlivců, kategorie družstev se na věkové

kategorie neč|ení.t,ta www.dh,cz bude před zahájením ročníkr.l zveřejnéna pomocná tabulka
s rozdělenim do věkových kategorií,
Organizace soutěží,termínv {str.

7}

6. odstavec se měnitakio:

Vyššíkola probíhaji do konce rněsíce června (kra;ské). resp_ července {republikové). Do vyššíchkoi

postupuje vždy vitězné družstvo kategcrrre dorostenců a dorostenek z okresnich {kratskÝch} kol ve

složení7 soutěžících+ 1náhradnik * 2 {vedouci, řidiči a soutěžící,kteři se umístili na orvních
místech všech kategorií jednotliygfi + jelich vedouci, Učast vyššíhopočtu úča§tníků{soutěžních
družstev, jednotlivců, fanoušků} závisi na konkrétnrch podminkách a podiéhá přecichozimu
schváleništábu soutěže příslušnéhokola, počei postupujících družstevle uveden v OZ.

t.

Prezence ístr. §l
V 1. odstavci se rušíposlední věta;

.U t3tetých

soutěžícíchvedoucí předkládá písernný souhfas

rodičů."
2. a 3. odstavec se rněnítakto:

pro účastv krajském ko!e: všichni soutěžící,kteří reprezentují přísÍuŠnýokres, musí mít trvalé
bydlištév katastru okresu. Jako doklad totožno§ti předloŽi vedoucí druŽstva u prezence oP nebo
cestovní pasv členůdružstva,
pro účastv repu$ikovém kole: všichní soutěžící,kteří reprezentuií přsluŠný kraj, musí mit trvalé
bydliště v katastru kraje. lako doklad totožnosti předloŽÍ vedoucí druŽstva u prelence oP nebo
cestovní pasy členůdružstva.

Kapitola Vlll. §outěž iednotlivců
Druhý odstavec se ruší:,Do vyššíchkol postupuji..."
Pozn.: pastupary klíčje uveden v kcpitole .Orgcnizace sautěži, terminy' (str,

4.

l(atenorie {str.55}
Text odstavce se nahrazuje:
Platí stejné podmínky wedené v kapho}e .,Kategorie" tstr- 7},

Běh na

tr{X}

m s překářkami iedrrotltvců tstr. 5§}

Text odstavce se nahrazuie takto:

Disciptína se ptní ve druhé části okresního kola soutěže a ve wššíchkolech,
Kategorie staršich dorostenců plní dřsciplínu za stejných podrninek jako druŽstva dorostencŮ,
jako druŽsfua
středních a rnladších dorostenců plní disciptínu ua §tejných podminek

Kategorie

dorostenců s těmito odlišnostmi:

_

překážka se nahrazuje překážkou o výšce 1,7 m, ostatní parametry zŮstávají shodné
s překážkou pro družswa dorostenct},
- kladina je sníženana uýšku 0,8 m jako v kategorii dorostenek,
Kategorie staršich, středních i mladšíchdorostenek plní disciplínu za stejných Podmínek 1ako
družstva dorostenek.

V Praze dne 27.8.2013

-l
-.--L-,

loseí Bldmon
vedoucí Úonnl

