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Zápis z jednání odborné rady mládeže

Datum a čas:          5. září 2022 od 16,30 hodin

Místo:                       HZ Střížovice

Přítomni:          Ivana Zuberová, Lenka Škalová, Václav Studnička, František Hrubý
                                                                                                                                         
Omluveni:          Marie Štychová    

Hosté:                        

Program jednání:
                                       - Zahájení

- ZPV podzim
- Info z jednání KORM
- Nové Směrnice hry Plamen a dorostu
- Směrnice Ligy MH
- Liga MH pro ročník 2022-2023
- Porada vedoucích - podzim
- Různé
- Závěr

Projednané body jednání

1) Zahájení
- Vedoucí rady přivítala přítomné.

2) ZPV podzim
- 8. října 2022 ve Střížovicích;
- občerstvení – pro děti (oplatka, pití, 2x párek v rohlíku);

-  rozhodčí, štáb, technická četa (káva, klobása, pití);
- rozpočet na medaile a diplomy;
- dojezd postupný, pokud by přijeli všichni najednou a na konci by bylo vyhodnocení,

tak při nepřízni počasí by se neměly děti kde v teple schovat. Musí se jen dořešit
předání medailí;

- přihlašování přes DH do 20. září;
- výsledky budou zveřejněny na stánkách OSH-PJ;
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- návrhy- štáb soutěže -  náčelník štábu     František Hrubý
                           velitel soutěže     Vladimír Plic
                           hlavní rozhodčí     Václav Studnička
                            velitel technické čety   Petr Turza
                             výsledky    Lenka Škalová
                             prezence   Radka Brašnová
                             přihlášky    Markéta Kaslová
                             průkazky    Karolína Škalová
                            registrační listy    
                             start, cíl   Marie Štychová, Martina Hajšmanová

- rozhodčí – 2 z každého sboru;
- rozmístění rozhodčích disciplín bude dohodnuto na poradě vedoucích;
- zdravotní služba;
- OZ;
- dráha;
- 8. října sraz v 7 hod.

3) Info z jednání KORM
- 24. 9. 2022 školení vybraných vedoucích;
- všechny odborné rady by se měly sejít 19. a 20. listopadu;
- proškolení rozhodčích 28. 1.2023.

4) Porada vedoucích - podzim
- 24. 9. 2022 v Dobřanech;
- program;
- tento rok by měli všichni ještě odevzdat  nebo doplnit registrační list kolektivu;
- domluvit se, zda se v budoucnu ZPV bude dělat jako postupové;
- mistrovství ČR – Žákava (poděkování + prezentace).

5) Nové Směrnice hry Plamen a dorostu
- zeptat se na názor vedoucích na školení vedoucích;
- diskuze okolo videozáznamu 

6) Směrnice Ligy MH
- komentáře ke směrnici. 

7) Liga MH pro ročník 2022 – 2023 a podzimní akce MH
- ZPV;
- Hasičský den pro mládež – není zatím zamluvený sál – je otázka zda ho pořádat;
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- na pořádání Ligy se domluvíme s vedoucími na poradě;
- domluvit se na VV, zda bude okres Ligu financovat nebo alespoň spolufinancovat ve

spolupráci se sbory;
- domluvit se na hodnocení.

8) Diskuse

- Další jednání OORM 10. 10. 2022 od 16,30 hod. v HZ Střížovice.

Zapsala: Lenka Škalová


