
Zápis ze schůze KORM č. 2/2015 
 

Místo, datum: Pardubice, 20.7.2015 
 

 

Přítomni  za OORM: 
CR:  J. Čechlovský, R. Pecková, B. Vašková 

PA:  M. Nováková, H. Košťálová 

UO: R. Rajnet 

SY: nikdo se nedostavil – nikdo se předem neomluvil 

  

 

Přítomní hosté:  
--- 

 

Omluveni: 
 žádný 

 

 

 

Program dle pozvánky: 
1. Hodnocení krajského kola hry plamen 

2. Hodnocení krajského kola dorostu 

3. Plán práce na rok 2015/16   

4. Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový klíč pro dorost 

5. Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový klíč pro plamen 

(Výstup z bodů 3,4,5 bude předložen výkonnému výboru kraje ke schválení v srpnu 2015) 

6. Ostatní, různé 

7. Závěr 

 

 

Řízení změn dokumentu: 
 

 Datum: Verze: Popis verze dokumentu: 

14. 8. 2015 1.01 Návrh zápisu z jednání KORM  k revizi od ověřovatelů zápisu 

23. 8. 2015 1.02 Odsouhlasený zápis KORM od ověřovatelů zápisu 

 

 

 



1. Hodnocení krajského kola Plamen 

 

 

 Hodnocení krajského kola hry plamen a dorostu bude probíhat celistvě, jednotně, 

jednou škálou a navazují na logiku seznamu úkolů při přípravě kola viz minulý zápis 

 

 Škála hodnocení není jako ve škole, ale pouze 1 až 4(vypadává neutrální hodnota) , 

kde 

 

1 = tato část byla super, takto by měla probíhat všechna kola 

2 = tato část se povedla, nějaké drobnosti bych našel (viděl jsem to někde lépe), 

ale nemělo to vliv na soutěž 

3 = tato část je potřeba zlepšit, dá se to řešit lépe a mělo negativní dopad na 

soutěž (špatný dojem si odváží soutěžící, pořadatelé, diváci …)  

4 = tato část byla špatně, touto cestou rozhodně nechceme jít 

 

 Hodnocení 3 a 4 je třeba popsat jak podstatu problému, tak i návrh ideálního stavu a 

jak jej dosáhnout. Cílem je příští krajská kola uspořádat lépe. 

 Kola pořádaná v dalším roce budou hodnocena stejným způsobem a metrem. 

 

Celkové hodnocení Plamen je v příloze zápisu – výtah: 

 

Nejlépe hodnocené oblasti: 

 

Nejhůře hodnocení oblasti:  

 

 

CR PA SY UO Průměr

OZ - příprava, obsah, srozumitelnost 

informací 4 3 3 3,3

Příprava OZ nebyla v souladu s úkoly 

KORM

OZ byla pozdě připravena a zaslána, 

chyběla komunikace

Chyběli posty rozhodčích, 

Mnoho změn v průběhu soutěže oproti OZ

Včasná příprava - viz plán práce KORM

Připravenost a fungování rozhodčích 3 3 3,0

Znalost dodatků, znalost elementárních 

věcí (kde stojí závodík), ústroj
učit se, učit se, učit se

Připravenost a fungování zdravotníka 4 3 3 3,3

Zdravotník na ZPV prakticky nebyl 

(teoreticky ano), Zdravotní brašna nebyla, 

bylo až druhý den

Zdravotník nesmí být zároveň rozhodčím, 

bude vybaven a připraven v prostoru startu 

a cíle

Jak se Vám líbila hodnocená oblast
Hodnotitel

Co se nelíbilo Jak to má být a jak toho dosáhnout

CR PA SY UO Průměr

Překážky - počet, bezpečnost 1 1 1 1,0

Dráhy - bezpečnost, značení 1 1 1 1,0

Věci pro závoníky - čísla … 1 1 1 1,0

Připravenost a fungování technické čety 1 1 1 1,0

Zajištění a kvalita cen a diplomů 1 1 1 1,0

Jak se Vám líbila hodnocená oblast
Hodnotitel

Co se nelíbilo Jak to má být a jak toho dosáhnout



2. Krajské kolo dorostu 

 

Nejlépe hodnocené oblasti: 

 

 

 

 

Nejhůře hodnocení oblasti: 

 

 

 

 

3. Plán práce 

 

 Plán práce obsahuje dlouholeté zkušenosti s mládeží a neoddiskutovatelné úkoly, 

 Zároveň nastavuje organizační prvky ke zlepšení fungování spolupráce  

  Vytyčuje několik bodů, kterým se chce věnovat 

 Návrh plánu práce je přílohou tohoto zápisu 

 

 

 

CR PA SY UO Průměr

Překážky - počet, bezpečnost 1 1 1 1,0

Dráhy - bezpečnost, značení 1 1 1 1,0

Materiál na disciplíny - počet … 1 1 1 1,0

Věci pro rozhodčí - rozpis, praporky at 1 1 1 1,0

Věci pro závoníky - čísla … 1 1 1 1,0

Připravenost a fungování štábu 1 1 1 1,0

Připravenost a fungování technické čety 1 1 1 1,0

Připravenost a fungování zdravotníka 1 1 1 1,0

Hodnotitel
Jak se Vám líbila hodnocená oblast Co se nelíbilo

Jak to má být a jak toho 

dosáhnout

CR PA SY UO Průměr

Připravenost a fungování rozhodčích 3 3 3 3,0

5 nominovaných 

rozhodčích z okresu SY a 

1 z PA nevěděi, že mají 

pískat na kraji dorostu …

následné změny v 

rozpisech rozhodčích

Zodpovědnost vedoucího 

OORM, který jména 

nominovaných zasílá

Připravenost a fungování stravování 3 3 3 3,0

na oběd lístek nestačil, 

muselo se doplácet, 

dospělí za 100, dorost za 

50, ale stejní rozhodčí

téma stravování řešit ze 

všech pohledů (cena, 

vydatnost, soutěže, aj)

Připravenost a fungování sčítačky 3 3 3 3,0

Nebyl použit program na 

výsledky, chyby ve 

výsledkách

používat program a jeho 

aktuální verzi

Zajištění a kvalita cen a diplomů 3 3 4 3,3

nebyly diplomy pro 

všechny závodníky, 

neměly být čteni 

jednotlivci a 4 a dalším 

místě

sehnat peníze na 

diplomy, číst výsledky 

všech.

Připravenost závěrečného nástupu 3 3 3 3,0

nevyjasněno předem kdo 

co předává, jak bude 

probíhat

udělat manuál k 

závěrečnému nástupu

Hodnotitel
Jak se Vám líbila hodnocená oblast Co se nelíbilo

Jak to má být a jak toho 

dosáhnout



4. Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový 

klíč pro dorost 

 

 Jednotlivé okresy uspořádají okresní kola do konce května 2016 

 Okresy se mohou vzájemně domluvit na společném okresním kole 

 ZPV pro všechny okresy na 1 místě a v jeden čas zatím neodsouhlasen 

 Krajské kolo pořádat samostatně pro Pce kraj., nejlépe po okresu/kraji dospělých 

 Z okresního kola budou postupovat družstva 2x dorosteci, 2x dorostenky, žádné 

smíšené 

o Postupový klíč zůstává nezměněn. 

 Z okresního kola budou postupovat jednotlivci 3x mladší, 3x střední, 3x starší, to 

vše x2 pohlaví  

o Postupový klíč se zvyšuje o 1 závodníka v každé kategorii, protože chceme rozšířit 

členskou základnu aktivního dorostu-jednotlivců, která by za několik let měla 

promítnout do větší aktivní základ dorostu-družstev. V tuto chvíli je to cca 2 roky 

nově vytvořená 3-úrovňová kategorie a je to stále mezi něčím a ničím. 

o K rozšíření aktivní základy dorostu-jednotlivců chce učinit tyto kroky: 

 informovat vedoucí družstev MH, aby zkusili „odrostlé děti“ na jednotlivce 

 cíleně oslovit jednotlivce, kteří běhají ligu 60m, aby se svých vedoucích ptali 

na dorost-jednotlivci 

 na školení vedoucích vysvětlit disciplíny jednotlivců 

 propagovat školení vedoucích nejen pořádané OORM, ale informovat 

vedoucí o školeních tréninků, děti o termínech tréninkových kempů atd. 

 Podpořit tyto akce osobní účastí 

 

5.  Průběh ročníků 2015/16, pořádání okresních a krajských kol, postupový klíč 

pro plamen 

 

 Jednotlivé okresy uspořádají okresní kola do konce května 2016 

 Okresy se mohou vzájemně domluvit na návštěvě svých okresů nebo výpomoci 

rozhodčích mezi sebou 

 Krajské kolo pořádat samostatně pro Pce kraj., nejlépe v termínu pátek-sobota 

 Z okresního kola budou postupovat na běh 60m 10 jednotlivců z ligy (tedy 

nepostupových družstev) a 5 z každého postupujícího družstva 

o Postupový klíč zůstává nezměněn. 

 Z okresního kola budou postupovat 3 družstva 

o Postupový klíč se zvyšuje o 1 družstvo, protože to pozitivně ovlivní 

 Motivaci závodníků a družstev v rámci okresu bojovat o přední příčky 

 Zvýší zkušenosti vedoucích z prestižní a dobře připravené soutěže (žádná 

pohárovka nějak se dohodneme) 

 Časově to významně neovlivní soutěž, naopak ji spíše obohatí 

 



Úkoly: 

 

Do kdy: Kdo zajistí: Popis úkolu: 
Stav úkolu k 

datu schůze: 

29.5.2015 R. Rajnet 
Zaktualizuje a zašle OZ dorostu o změnu = zákaz použití 

treter na umělé trávě. 
hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou R.Rajnetovi počty postupujících družstev a 

jednotlivců z okresních kol dle jednotlivých kategorií. 
hotovo 

31.5.2015 Vedoucí OORM 
Zašlou Jirkovi Bidmonovi jmenný seznam rozhodčích na 

krajské kolo hry plamen. 
hotovo 

15.7.2015 Vedoucí OORM 

Zašlou J.Čechl podklady na jednání KORM (návrh plánu 

práce, organizace kol, postupové klíče, časovou 

náročnost) 

hotovo 

31.7.2015 Vedoucí OORM 
Předají návrhy skrze své starosty na své zástupce v 

KORM 
  

30.8.2015 
Josef Bidmon a 

VV kraje 

Výhled na roky 2015 a 2016, který okres bude pořádat 

krajské kolo plamen, dorost, superpohár, zasloužilé 

hasiče, … 

  

30.11.2015 M. Nováková 
připravit a zaslat sliby rozhodčích a závodníků, které 

budeme používat na nástupech 
  

30.11.2015 M. Nováková 

připravit a zaslat na 1 stránku popis a foto 

správná/špatná výstroj a výzbroj závodníků MH a na 

druhou stránku dorostu 

  

30.11.2015 J.Čechlovský 
Připravit a zaslat manuál k úvodnímu a závěrečnému 

nástupu 
  

30.11.2015 J.Čechlovský 
Připravit a zaslat manuál k rozměření tratí (od cíle ke 

startu) 
  

30.11.2015 R. Rajnet 
Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto nářadí, které 

se smí a nesmí používat na disciplíny MH a i dorostu 
  

30.11.2015 Ji. Bidmon 

Připravit a zaslat na 1-2 stránky popis a foto rozmístění 

závodníků při startu a popis a foto předávek (včetně 

úseku odpojení na dorostu) 

  

 

 

 



 

Další schůze KORM Pardubického kraje 

 

Termín další schůze KORM PCE kraje je předběžně 21. 9. 2015 na OSH Chrudim (Husova ulice). 

Termín bude potvrzen po letních dovolených v prvním zářiovém týdnu. 

 

 

 

Program další schůze: 

1. Organizace ročníku 2015/2016, závěry z jednání výkonného výboru 

2. Úkoly dle plánu práce 

 

 

 

Přílohy: 

1. Plán práce 2015-2016 

2. Celé hodnocení krajského kola Plamen 

3. Celé hodnocení krajského kola Dorostu 

 

 

 

Zapsal: 

 

 J. Čechlovský (ORM Chrudim)    …………………………………… 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

M. Nováková (ORM Pardubice)    …………………………………… 

 

 

R.Rajnet (ORM Ústí n/O)    …………………………………… 

 

 



Návrh - Plán práce 
Krajská odborná rada mládeže 

SHČMS  Pardubického kraje 
Období a náplň: 

červenec – srpen 2015 

 Zhodnocení průběhu krajských kol MH a Dorostu 
 Zhodnocení průběhu republikových kol MH a Dorostu 
 Zpracování plánu práce soutěžního ročníku 2015/16 
 Návrh organizace soutěžního ročníku 2015/16 

 

září – prosinec 2015 

 Účast na superpoháru hejtmana pardubického kraje minimálně zástupce pořádající 
OORM 

 Pomoc okresnímu výboru s výběrem vhodné lokalit pro pořádání krajských kol MH a 
dorostu 

 Práce na zlepšení průběhu okresních a krajských kol 
 Práce na zlepšení a rozvoje práce s mládeží ( Přípravka – MH – Dorost) 

 

leden až duben 2016 

 Příprava OZ krajských kol, rozlosování startovních čísel 
 Provedení školení rozhodčích 
 Účast na republikovém shromáždění OORM 
 Účast na vyhlášení krajského kola PO očima dětí 

 

květen – červen 2016 

 Provedení okresních kol 
 Provedení krajských kol 
 Podpora družstev, pořadatelů republikového kola 

 

červenec – srpen 2016 

 Zhodnocení průběhu krajských kol MH a Dorostu 
 Zhodnocení průběhu republikových kol MH a Dorostu 
 Zpracování plánu práce soutěžního ročníku 2015/16 
 Návrh organizace soutěžního ročníku 2015/16 

 

září – prosinec 2016 

 Účast na superpoháru hejtmana pardubického kraje minimálně zástupce pořádající 
OORM 

 Pomoc okresnímu výboru s výběrem vhodné lokalit pro pořádání krajských kol MH a 
dorostu 

 Práce na zlepšení průběhu okresních a krajských kol 
 Práce na zlepšení a rozvoje práce s mládeží (Přípravka – MH – Dorost) 



 
 
 



 
 

 


