
Okresní odborná rada mládeže 4.4. 2017 
 
místo: HZS Nymburk 
účast: viz prezenční listina 
program: 

1) zhodnocení odborek 
2) kroniky 
3) přihlášení na Plamen a ligu 
4) Štafety 
5) Jarní příprava dorostu 
6) I. kolo polabské ligy 

 
1) Odborky: proběhli bez větších problémů, pochvala pro všechny kdo s hladkým 

průběhem pomohli. Byli předány odznáčky pro děti + ofocený seznam dětí ( kdo co 
plnil). Maruška prosí o vlepení do kroniky. 

 
       2) Kroniky: se budou odevzdávat na příští OORM. Prosím o označení okruhů !!! 
 
       3) Přihlášení na Plamen a ligu: přihlášení na jarní část Plamenu a Polabskou ligu 
bude přes internet. Odkaz byl rozeslán emailem a bude zveřejněn na stránkách OSH. Na 
přihláškách je možnost označovat děti, které soutěží na vyjímku. Půjčování závodníků 
budeme řešit na místě. Přihlášku je nutno vytisknout a vzít sebou k prezenci. Pokud 
odešlete přihlášku chybně je nutno kontaktovat Vojtu Svarovského 
(svarovsky.v@seznam.cz).!!! 
je nutné se přihlásit i do centrální evidence ! 
přihlášky na Plamen prosím odešlete do 23.4. Po tomto datu již nebude možná registrace a 
nebudete se moc závodu zúčastnit.  
 

Přihláška na ligu buď přímo s přihláškou na Plamen nebo samostatně. Posílá se jen 
jednou za rok. Na jednotlivá kola ligy nutno zaregistrovat startovní pořadí. Toto zajišťuje 
SDH Úmyslovice. 
 
       4) Štafety NBK 29.4 - 30.4 

● Startovní čísla zůstávají stejná jako na ZPV. 
● K prezenci přinést průkazky závodníků!!! 
● Štafeta CTIF se běží s 15m hadicema ( kdo nemá zapůjčí si u jiného SDH) 
● zdravotní služba: Sobota Marcelka SDH Bříství, Neděle Šárka SDH Sadská 
● sobota: mladší, přípravka (začínáme štafetou CTIF) 
● neděle: starší ( začínáme štafetou 4X60) 
● časy prezencí budou upřesněny po vydání OZ nejpozději v pondělí 24.4. 
● každé soutěžní družstvo dodá rozhodčího nebo pomocného rozhodčího.  
● úklid soutěžní plochy zajistí v sobotu SDH Budiměřice, v neděli SDH Pátek 
● v týdnu od 24.4 do 28.4 bude možnost trénovat v NBK na ovále. Budou tam 

připraveny dráhy na 4x60 i štafetu CTIF. Klíče od skladu s překážkami budou na 
HZS. 

● odpadkové koše zajistí SDH Nymburk 

mailto:svarovsky.v@seznam.cz


● vodu na umývání rukou zajistí SDH Nymburk 
● WC zajistí Blanka 
● Hydranty zapůjčí SDH Velenka a SDH Kostomlátky 
● kužely  zajistí SDH Nymburk 
● Hasičáky by měli být ve věži 
● Bariéra 150cm  by měla být ve věži 

 
5) Jarní příprava dorostu, mužů a žen v Požárním sportu: 

- 15.4 od 9.00 - 13.00 na hřišti pod zimním stadionem 
- přihlásit se u Blanky 
- přihlášeným přijde od Blanky OZ 

 
6) I.kolo Polabské ligy v Úmyslovicích 

- 12.00 připravka 
- 13.00 mladší 
- 14.00 starší 

časy jsou pouze orientační, budou se měnit podle počtu přihlášených družstev 
 
Další OORM bude v úterý  9.5 2017  v  18 hod.  na HZS v Nymburce,na pořadu bude 
Plamen v Sadské!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 
 
díky a hezký vám přeje             Pepa 


