Zápis z jednání ORV, ze dne 24.2.2011
Jednání proběhlo den 24.2.2011 od 18:00 hodin na HZS v Č.
Krumlově - Domoradicích
Účast:
Novák V.
Bandík O.
Hešík Fr.
Marek J.
Krabatsch S.
Sofka Fr.
Vitek J.
Plánský Fr.
Plánský J.

Nepřítomni:
Fleischman J.
Komžák S.
Kudláček R. - omluven
Filištein L. ukončil činnost v ORV.
Program schůze:
1. zhodnocení soutěží v minulém roce
2. zabezpečení okrskových kol
3. příprava okresního kola soutěže PS + rozhodčí a tech. četa
4. kalendář soutěží okresu Č.K.-pohárové soutěže
5. VC okresu Č.K.
6. pravidla VC okresu Č.K.
7. zajištění rozhodčích na krajskou soutěž PS –muži,ženy-Písek
8. odborná příprava rozhodčích
9. získávání odznaku hasič I. - III. stupeň, strojník, preventista
10.různé

K bodu 1
Okresní kolo - nebyla provedena štafeta - nezpůsobilý povrch
Na soutěži byly rozdávány poháry 1. -3. místo muži a ženy.

Pro zdárný průběh okresního kola je nutné zajistit okrsková kola a
vyslat svého zástupce do okresního kola.
Nefunkčnost některých okrsků je nutno řešit-spojením se s jinými
okrsky.
Na krajské soutěži v JH nás reprezentovali muži s Přísečné a ženy
z Netřebic.
- Zhodnocení VC okresu Č.K.
VC bez protestů, bez problémů, průběžné hodnocení si mohl každý
sbor prohlédnout na našich stránkách.
Vítka ke sborům, které pořádaly soutěže:
Sbory neposílaly výsledky soutěží a tak jsem je musel shánět různými
způsoby.
K bodu 3
Okresní kolo se bude konat dne 4.6.2011 od 7,30 hodin na stadionu
v Kaplici. Pro zdárný průběh soutěže – štafet - nutno opravit překážky
/zajistí p.Vitek/.
K bodu 4
Projednán kalendář soutěží na rok 2011, vybrány soutěže do VC Č.K.
viz pravidla soutěže VC.Vyloučena soutěž v Loučovicích, nahrazena
soutěží v Benešově.
K bodu 5
VC okresu:
Třísov, Besednice, Holubov, Benešov nad Černou, Př. Výtoň,
Frymburk, Č. Krumlov
K bodu 6
Projednána pravidla VC Č.K. - drobné úpravy pro rok 2011, viz
pravidla VC, zavěšena na stránkách OSH. Též budou přílohou
zpravodaje.
K bodu 7
Krajská soutěž proběhne 18.6.2011 na stadionu v Písku. Náš okres
dodá 5 rozhodčích s platným průkazem rozhodčích.
K bodu 8
Byla domluvena odborná příprava rozhodčích. Termín bude dodatečně
upřesněn: březen - duben pátek večer na HZS Č.K.

Za ORV V. Holemý

