
           Zápis z jednání KORM  dne 13.3. 2013  
  
 
Místo konání: malá zasedací místnost SDH Domažlice 
 
Přítomni: J. Bastlová, K. Knopfová, J. Frána, B. Bucifal, F. Dlesk  
 
Omluveni: M. Hoffmann 
 
Hosté: P. Ouřada, M. Jurčo ( oba členové OORM DO) 
 
 Nepřítomni:  M. Činatl 
 
 
 
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.   Závěr 

 

 
Ad.1) Zahájení provedl B. Bucifal , všechny přítomné přivítal a seznámil je 
s programem schůze. 
 
Ad2)  OZ na krajské kolo doplnit  o info k ubytování/zajistí Kristýna 
Knopfová/, je možnost noclehu i z pátka na sobotu v termínu konání 
soutěže, ale pouze na vlastní náklady. Nocleh musí družstva nahlásit 
nejpozději do uvedeného termínu na KSH PK. S Sebou si k noclehu musí 
každý vzít spacák, karimatku. Do OZ se doplní mapky k přesunům, pro lepší 
orientaci družstev ve městě. /zajistí Kristýna Knopfová/ 
F. Dlesk upozornil KORM na možnou absenci sebe jako rozhodčího, při 
konání krajského kola Plamenu v Domažlicích. Do sčítací komise byla spolu 
s J. Fránou nominována ještě K. Knopfová 
Je třeba na soutěž zajistit pamětní listy a medajle pro jednotlivce. Měla by 
zajistit K. Knopfová ( DO) Dále je nutno na soutěž sehnat lavici, stojany a 
terče na jeden stav v útoku CTIF. Pevné spojky a terče zajistí na toto J. 
Frána  
 Dále ještě OSH DO zajistí panel na půlspojky… 
 
Ad3) J. Frána informoval KORM o  své absenci k pozici sčítací komise na 
krajském kole dorostu v Tachově. 
Dále je nutno na tuto soutěž zajistit převoz překážek z Plzně/zajišťuje 
p.Zuber/. Do sčítací komise byl navržen KORM M. Hoffmann a měl by tak 
nahradit původně  navrhovaného J. Fránu. Dále je nutno zajistit rozhodčího 
na požární útok. 



Byl vznesen dotaz, proč by měl navrhovaný rozhodčí pan A. Jíra dělat 
rozhodčího v krajském kole, když údajně nemá rozhodcovské zkoušky. Na 
jeho místo byl navržen J. Fránou  pan K. Hanus a KORM ho na toto 
schválila. 
 
 
Ad4)K bodu 4 Připravky Plzeň 2013 připomněl p.Bucifal všechny členy 
KORM,aby nezapomněly doplnit seznam věcí a materiálu k přípravě konání 
Připravek,které rozesílal e-mailem a navrhnout předběžný časový plán.Byl 
domluven termín porady pouze na Připravky a to na 16.4.2013 s tím,že 
p.Bucifal musí zavolat na KSH starostovi p.Černému a domluvit s ním 
místnost na KSH a zdali i on má volný termín.Toto všem rozešlě emailem. 
 
 
Ad5)Do budu 5 diskuze se nikdo nepřihlásil 
 
Ad6)závěr provedl vedoucí KORM p.Bucifal poděkoval všem za účast a 
připomněl,že příští jednání se bude konat v Tachově na požarní zbrojnici. 
 
 
 
Zápis provedla dne 13.3. 2013 v Domažlicích Kristýna Knopfová a Bohumír 
Bucifal. 
 
 
 
 
 
 
 
 


