
OORM 9.5.2017 
 
místo HZS Nymburk 
čas 18.00 
přítomno: viz presenční listina 
 
program: 

1) štafety zhodnocení 
2) Plamen Sadská 
3) liga Vestec 
4) různé 

 
 

1) štafety proběhli bez větších problémů, pochvala SDH Městec Králové za občerstvení 
2) Plamen Sadská 

- Sobota  mladší + přípravka 
- časy nájezdů dle OZ, které bude k dispozici nejdéle týden před závody 
- vyhodnocení mladší + přípravka dohromady 
- kategorie mladší rozdělíme na půl a bude se běhat zároveň PÚ a PÚ CTIF 
- Neděle Starší 
- nejprve PÚ CTIF pak PÚ 
- družstva která přijedou pouze na ligu nutno přihlásit přes web Úmyslovic (tak 

jak jste zvyklí se hlásit na ligu). Registrace startovní ho čísla zde nebude 
možná. Liga se poběží až po Plamenu.  

- prezence na ligu bude stejná jako pro Plamen 
 

materiální zabezpečení 
PÚ CTIF 

- technické prostředky: Hořátev, Kostomlátky 
- džberovky: vlastní 
- čísla na PÚ CTIF: vlastní 
- hadice 10m + nosiče: vlastní 
- stojany+ plechovky: OSH 
- koncovky do země: OSH 
- káď na doplňování vody: SDH Sadská 
- konev 10l + kýble:  Šárka SDH Sadská 
- provázky + obrázky: SDH Písková Lhota 

PÚ 
- zajistí Sadská + pracovní četa, která bude jmenována v pátek 12.5 

 
Pomocní rozhodčí 

- Hořátev 
- Lysá 
- Vestec 
- Kostomlátky 
- Stará Lysá 



- Velenka 
- Písková Lhota 
- Kounice v Ne 
- Kovanice v Ne 

stále jich je málo, kdo by ještě mohl dodat pomocného rozhodčího ať se prosím ozve. 
 
s úklidem pomůže SDH Pátek a Budiměřice 
 
pokud vznikne problém s účastí na Plamenu volejte Vojtu Svarovského  721 315 914 
 
kdo bude chtít v Sadské přespat prosím ať se nahlásí do středy 24.5. na email: 
sarka.pobudova@gmail.com 
  
3) Liga Vestec 24.6.2017 
děti běží ráno v pořadí: 

- starší 
- mladší 
- přípravka 

OZ pošle Luboš 
registrace nutná přes web !!! 
 
4) RŮZNÉ 
 
NUTNO ZAPLATIT 1000,- Kč na údržbu mašin, za každé SDH ( ne družstvo) které se 
účastní Plamene či Polabské ligy. 
 
Další OORM bude 5.9.2017 od 18.00 na HZS Nymburk  
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