
           Zápis z jednání KORM  dne 13.2. 2013  
  
 
Místo konání: malá zasedací místnost SDH Domažlice 
 
Přítomni: P. Pechát, M. Hoffmann, K. Knopfová, M. Činatl 
 
Omluveni: J. Bartlová, J. Frána, B. Bucifal ,F.Dlesk 
 
Hosté: J. Černý, Z. Zuber, P. Ouřada, J. Sporer 
 
 
 
Program jednání:  

 

1. Zahájení-seznámení s programem 
2.   Příprava krajského kola hry Plamen  + OZ soutěže 
3.  Příprava krajského kola Dorostu ; OZ soutěže 
4.  Přípravky Plzeň 2013 

      5.   Diskuze  
      6.   Různé 
      7.   Závěr 

 

 
Ad.1) Zahájení provedl pan Zbyšek Zuber, omluvil nepřítomnost vedoucího 
KORM  pana B. Bucifala, všechny přítomné přivítal a seznámil je 
s programem schůze. 
 
Ad2)  OZ na krajské kolo přečetla a seznámila s ním ostatní přítomné schůze 
K. Knopfová. K doplnění OZ : P. Ouřada domluví časomíru u SDH Nýrsko, 
druhá časomíra bude zapůjčena z OSH v Domažlicích.  Členové KORM na 
příští schůzku nahlásí jména rozhodčích ( včetně kontaktu na dotyčné), kteří 
se krajského kola v Plamenu v Domažlicích zúčastní. Tito budou obesláni 
oficiálně pozvánkou z kanceláře KSH v Plzni. 
 Do OZ byl doplněn jmenný seznam rozhodčích disciplín. Ubytování bude 
zajištěno na internátě OA v Domažlicích, tamtéž bude zajištěna i strava.  Je 
za potřebí zajistit stan na neděli 23.6. na parkoviště ke ,, Všem svatým,, + 
zajistit na totot místo i zdroj elektr.energ. 
Cisternu zajistí OSH v Domažlicích na HZS ÚO Domažlice. 
Štáb soutěže:  
Velitel soutěže :  Ouřada Petr / DO/ 
Hlavní rozhodčí  Hoffmann  Milan /PJ/ 
Náčelník štábu  Bucifal Bohumír /KT/ 
Sčítací komise  Frána Jaroslav  /PS/ + Kristýna Knopfová / DO/ 
Časomíra   Domažlice + Nýrsko  
Rozhodčí disciplín: 

Štafeta 4x60m:                  p. Hejpetr 



Štafeta  CTIF :                  M. Maroušek 

Požární útok :                    P. Pechát 

Útok CTIF :                       K. Kouřík 

ZPV :                                 J. Sporer 

Štafeta požárních dvojic:   K. Hanus 

 Běh na 60m :                     J. Frána 

 
 
 
Ad3) termín soutěže stanoven na 15.6.2013 v Tachově na fotbalovém 
stadionu. OZ na tuto soutěž přednesl P. Pechát, pan M. Hoffmann navrhl, 
aby minimální počet dodaných rozhodčích byl 5 . Toto bylo schváleno. Na 
návrh pana Zubera bude možno zasílat přihlášky na krajská kola 
elektronickou poštou, ale od podmínkou, že originál přihlášky s razítkem 
příslušného Osh, doloží družstvo při prezenci v den závodu.  
Druhou časomíru na krajské kolo dorostu dojedná p. Černý na výkonném 
výboru plzenského kraje. Druhou časomíru dodá PJ.  
Byl dojednán štáb:  
Velitel soutěže :  p. Muchna 
Hl. rozhodčí: P. Pechát 
Náčelník štábu : B. Bucifal 
Sčítací komise: J. Frána 
Časomíra: PJ + ?? 
Dále byli členy KORM nominováni i rozhodčí na disciplíny: 
Testy: p. Maroušek 
4x100 m : M. Hoffmann 
100m : p.Maroušek  
útok : F. Dlesk 
Dvojboj: p. Kovařík 
 
 
Ad4) Přípravky proběhnou 7.-8.9 2013 v Plzni na náměstí ( v prostoru od 
kostela k veřejným WC) , Jednotlivá družstva přípravek z celé ČR budou 
obeslány do konce února, aby se včas zjistil jejich zájem o konaný festival. Je 
zapotřebí doprojednat podmínky pro konání festivalu a vyřešit parkování pro 
účastníky.  
 
Ad5) p. Hoffmann informoval o novinkách z ÚORM. V letošním roce bude  
vznikat reprezentační družstvo dorostenek, bude vznikat stejným způsobem, 
jako v předešlém roce repr.družstvo dorostenců. Bližší info na www.dh.cz . 
Prosil o rozšíření této informace, mezi jednotlivé vedoucí Dorostu.  Kolektivní 
disciplíny se měnit nebudou v rámci změn připravovaných pro celoroční 
činnost Dorostu.Změny se dočká pouze část pro jednotlivce,kde budou nově 
3 věkové kategorie/dle MS Dorostu/. 
 I v letošním roce bude probíhat Bambiriáda, bude se konat ve Škodalandu 
ve dnech 23-25.5.2013,přičemž zahájení Bambiriády je v pátek a soutěžní 



dny jsou sobou,neděli.. Dále informoval členy rady o soutěži TFA pro mladé 
hasiče v Dubné u Příbrami. Je to soutěž pro MH od 12 let. Konat se bude 
26.4.2013.  Byla navržena možnost pořádat v plzenském kraji závod :  Český 
pohár v běhu na 100m překážek a v běhu na 60m překážek. Zda ano či ne 
s výhledem do budoucna. 
  
 
Ad6) p.Činatl navrhl zda do dalších let neobměnit některé disciplíny 
v celoroční hře Plamen. Uvedl, že po 40 letech jsou některé disciplíny pro 
mladé hasiče nudné.  
 
Ad7) Závěr provedl p. Zuber, poděkoval za účast na schůzce a popřál 
Šťastnou cestu domů. 
 
 
 
Zápis provedla dne 13.2. 2013 v Domažlicích Kristýna Knopfová. 
                                                                   a  Bohumír Bucifal. 
 
 
 
 
 
 
 


